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Am intrat in ultimul semestru al 
anului. Cu fiecare zi, in cronica în
trecerii socialiste, sînt înscrise noi și 
remarcabile succese în îndeplinirea 
planului și angajamentelor, în înfăp
tuirea mobilizatoarelor obiective sta
bilite de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale partidului 
pentru actuala etapă de dezvoltare 
intensivă a economiei românești. Ști
rile și relatările ce sosesc zilnic la 
redacție, faptele consemnate de re
dactorii și corespondenții ziarului 
în fabrici și pe ogoare, în institutele 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică și pe șantierele de in-. 
vestiții ilustrează cu putere că pe 
măsură ce ne apropiem de cele două 
evenimente majore din viața poporu
lui nostru — cea de-a 40-a aniversare 
a victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al 
XIII-lea al partidului — marea bă
tălie pe frontul producției materiale 
crește în intensitate, iar bilanțurile 
muncii sînt tot mai rodnice, tot mai 
bogate în împliniri.

Răspunzînd prin fapte îndemnu
rilor mobilizatoare ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a se acționa 
cu toată răspunderea și fermitatea în 
vederea realizării exemplare a sar
cinilor economice din acest an ho- 
tărîtor al cincinalului, colectivele din 
numeroase întreprinderi au raportat 
îndeplinirea înainte de termen a pla
nului pe primele șase luni, reali
zarea suplimentară a unor însemnate 

■ cantități de produse deosebit de 
utile economiei naționale. în primul 
semestru, pe ansamblul industriei s-a 

• realizat o producție cu circa 5 la sută 
mai mare fată de aceeași perioadă 
a anului trecut. Demne de relevat 
sînt. totodată, succesele obținute de 
multe colective de oameni ai muncii 
in domeniul creșterii productivității 
muncii, reducerii consumurilor ma
teriale si energetice. înnoirii si mo
dernizării produselor, realizării altoi 
indicatori calitativi, de eficientă ai 
activității economice.

Desigur, rezultate bune obținute în 
primul semestru al anului în dome
niul producției materiale constituie 
un titlu de mîndrie profesională 
pentru multe colective muncitorești. 
Dar în lumina exigențelor conduce
rii partidului, chiar și cele mai im
portante rezultate trebuie privite ca 

. repere spre noi realizări, ca trepte 
spre noi și tot mai mari succese pe 
frontul muncii. Această cerință Se 
impune cu atît mai mult cu cit, așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 27 iunie, cu prilejul recentului 
dialog de lucru cu cadre de condu
cere și specialiști din ramuri impor
tante ale economiei naționale si in 
cadrul vizitelor de lucru întreprinse 
săptămîna trecută în județele Sibiu 
și Alba, in toate sectoarele industria
le există încă însemnate rezerve de 
creștere a producției si a eficientei 
economice, rezerve ce pot si trebuie 
să fie operativ și cît mai intens va
lorificate.

De bună seamă, cel de-al doilea 
semestru al anului constituie o pe
rioadă decisivă, o perioadă în care, 
în toate unitățile economice, fiecare 
zi, fiecare decadă, fiecare lună. tre
buie să se concretizeze în rezultate 
la nivelul maxim al posibilităților, 
la- nivelul sarcinilor de plan și al 
angajamentelor asumate în întrece-

rea socialistă. Cu toată răspunderea 
trebuie să se Înțeleagă de fiecare 
muncitor, tehnician și inginer, de 
fiecare colectiv de întreprindere că 
realizările ce vor fi obținute în cea 
de-a doua jumătate a anului au un 
rol hotărîtor în indeplinirea exem
plară, la toți indicatorii, a planului 
pe acest an, 
melor 
țării și 
tregului 
vele ce 
această 
pârilor organelor și organizațiilor de 
partid, organelor de conducere co
lectivă din ministere, centrale indus
triale și din unitățile economice și 
ale colectivelor de oameni ai muncii, 
acestea au fost subliniate cu toată 
claritatea de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R.

In spiritul înaltelor exigențe for
mulate cu acest prilej de secretarul 
general al partidului, o atenție deo
sebită trebuie acordată in continuare 
realizării ritmice și integrale, la 
toate sortimentele, a planului la pro
ducția fizică. Ce-i drept, în prima 
jumătate a anului au fost obținute 
peste prevederi însemnate cantități 

■ de produse destinate consumului in
dustrial, consumului populației sau 
exportului. Dar tot atît de adevărat 
este că într-o serie de unități in
dustriale s-au acumulat anumite 
restanțe ce au influențat negativ re
zultatele pe ansamblul economiei 
naționale și au îngreunat funcționa
rea mecanismului aprovizionării 
tehnico-materiale.

Analiza cauzelor care au dus la 
această situație nesatisfăcătoare 
atestă că rămînerile în urmă în rea
lizarea producției fizice la anumite 
sortimente se datorează, în princi
pal, deficiențelor ce au apărut în 
activitatea unor întreprinderi în ce 
privește organizarea internă a pro
ducției și a muncii, în folosirea ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor, în 
gospodărirea resurselor materiale și 
energetice. De asemenea, nu a fost 
încă înlăturată cu fermitate tendin
ța unor cadre de conducere din 
anumite unități economice de a 
acorda prioritate realizării, cu orice 
preț, a producției valorice, nesocotin- 
du-se structura sortimentală planifi
cată. Dealtfel, așa se explică de ce 
o serie de întreprinderi, deși au rea
lizat integral planul la producția- 
marfă, totuși nu au reușit să-și ono
reze toate obligațiile pe care le au 
față de partenerii contractuali. Or, 
se știe că încălcarea disciplinei con
tractuale creează adevărate „reacții 
în lanț" pe filiera realizării unui 
nrodus sau altuia, dereglează buna 
desfășurare a activității productive 
intr-un șir de întreprinderi.

Planul Ia producția fizică nu poate 
fi considerat indeplinit dceit dacă se 
realizează integral toate sortimentele 
planificate, decît dacă sînt onorate 
la timp și în totalitate obligațiile 
contractuale. Aceasta constituie în 
prezent o cerință de cea mai mare 
actualitate și importanță economică. 
Ea vizează atît unitățile care au în
cheiat primul semestru cu rezultate 
bune în realizarea producției fizice, 
dar mai ales pe cele care au înre
gistrat rămîneri în urmă în această

în înfăptuirea progra
de dezvoltare economică a 
de ridicare a bunăstării în- 
popor. Cît privește obiecti- 

trebuie să se situeze in 
perioadă în centrul preocu-

(Continuare în pag. a Il-a)

Trainice rădăcini
Eroii noștri n-au 

mai avut răbdare să 
stea , ascunși in mor
minte, cu aura astupa
tă de negru pământ, 
cu inima împietrită 
departe de frământări
le, idealurile și intere
sele vitale ale țării.

Le-a fost drag de 
viață, le-a fost dor de 
noi și s-au răzvrătit, 
după fiecare război, 
împotriva morții, ca 
viata să biruie și con
strucția să se înalțe. 
Iată-i, s-au ivit flori 
in polenele însorite: 
s-au înălțat brazi fal
nici pe culmi de Car- 
pați, ca niște infinite, 
vii coloane brâncușie- 
ne ; au răsărit stele pe 
bolta noastră senină, 
călăuzindu-ne drumu
rile 'întortocheate ale 
istoriei, ghidînd coră- 
bierâi pe întinsele ape.

Au răsărit izvoare și 
lacuri, pe virfuri de 
munți ; și-au deschis 
ochii in lanuri de floa- 
rea-soarelui, ca-n ta
blourile lui Tuculescu.

Și-au așezat musta
ța în spicul griului și 
bărbile-n finețe, ca-n 
doinele și baladele 
populare. Și-au pus 
inima, arsă de doruri, 
să ardă in gigantice 
cuptoare și cu plămi-

nii lor puternici au 
suflat, ca-ntr-un 
niu 
gînd norii de pe 
rile tării ori de 
ori erau întunecate și 
încărcate de amenin
țări.

Ei ne-au fixat isto
ria in toate elemente-

stra-
deșcîntec, alun- 

" ' ! ceru-
cite

ÎNSEMNĂRI
de

Ion Dodu BĂLAN

le patriei, ci intr-o 
cronică ăe-a pururea 
neștearsă. Vorba poe
tului, nu mor strămo
șii niciodată, războiul 
lor in noi și-l poartă... 
Prin noi își continuă 
lupta dreaptă' și sfin- 
tă. prin noi iși înfăp
tuiesc năzuințele, iși 
stimpără dorurile, își 
văd țara înfloritoare, 
liberă și independentă.

Epoca noastră a în
făptuit
mari și fundamentale 
ale luptelor lor. secu
lare. Ea a împlinit nă
zuințele de suveranita
te ale lui Mircea, Ște
fan și Mihai, visul lui

dezideratele

SCURT
RECOLTEI

mi

• Cu atît mai mult în condițiile timpului instabil este 
absolut necesar să se asigure o temeinică organizare 
a muncii și să se depună toate eforturile pentru înche
ierea grabnică a secerișului orzului și intensificarea 
recoltării griului.

® Specialiștii să urmărească permanent stadiul coacerii 
lanurilor și umiditatea acestora, pentru a decide ope
rativ începerea sau reluarea lucrărilor în cîmp.

® Pe suprafețele de pe care s-a strîns recolta să se trea
că imediat la însâmînțarea culturilor succesive, asigu- 
rîndu-se desfășurarea în flux continuu a lucrărilor.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, luni, 9 iulie, 
în stațiunea Neptun. pe Gert Peter
sen, președintele Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, aflat in 
vizită în țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

Adresînd calde mulțumiri pentru 
invitația de a vizita România, pen
tru posibilitatea oferită de a cunoaște 
nemijlocit unele din marile realizări 
ale poporului român, președintele 
P.S.P.D., Gert Petersen, și-a expri
mat satisfacția de a se reîntâlni cu 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și de a avea un schimb 
de păreri în probleme de interes 
comun.

în timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a fost manifestată satisfacția față 
de evoluția relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socia
list Popular din 
și dorința de a 
funda în viitor, 
tării legăturilor 
întăririi pe mai 
dintre cele două popoare. .

Abordîndu-se aspecte actuale ale 
vieții politice internaționale, a fost

Danemarca, precum 
le extinde și apro- 
in interesul dezvol- 
româno-daneze, al 

departe a prieteniei

exprimată îngrijorarea față de încor
darea deosebită existentă pe plan 
mondial, ca rezultat al politicii impe
rialiste de forță și amenințare cu for
ța, de menținere și extindere a sfe
relor de influență. S-a exprimat 
convingerea că problema fundamen
tală a epocii noastre o constituie 
oprirea cursului periculos al eveni
mentelor .spre confruntare și război, 
încetarea cursei înarmărilor, trecerea 
la dezarmare, în primul rînd la 
dezarmarea nucleară.

în acest cadru a fost relevată pre
ocuparea celor două partide față de 
situația, extrem de gravă ce s-a creat 
în Europa datorită amplasării de că
tre S.U.A. a rachetelor cu rază me
die de acțiune în. unele țări vest-eu- 
ropene și, ca urmare, a aplicării con- 
tramăsurilor nucleare anunțate de 
Uniunea Sovietică. S-a arătat că. în 
aceste condiții, trebuie să se facă to
tul pentru reluarea tratativelor so- 
vieto-americane în vederea realizării 
unui acord care să ducă la eliminarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune, 
a tuturor armelor nucleare din Eu
ropa, Totodată, a fost reliefată ne
cesitatea participării active a tuturor 
țărilor europene la edificarea unei 
Europe a cooperării și înțelegerii,

al Partidului 
președintele 

Popular din 
evidentă im-

lipsită de arme nucleare, de orice fel 
de arme. S-a acordat o deosebită' 
apreciere rolului popoarelor, impor
tanței mișcării pentru pace și dezar
mare de pe continentul european.

Secretarul general 
Comunist Român șl 
Partidului Socialist 
Danemarca au pus în
portanta creării de zone denucleari- 
zate în Balcani, în nordul Europei 
și în alte regiuni ale continentului 
nostru.

în timpul Întrevederii s-a subli
niat necesitatea soluționării pe cale 
pașnică, prin tratative, a tuturor 
diferendelor dintre state.

S-a apreciat că. în actualele Îm
prejurări. se impune întărirea uni
tății. solidarității și colaborării tu
turor partidelor și forțelor demo
cratice și progresiste pentru oprirea 
cursului periculos spre catastrofa 
nucleară, pentru reluarea si conso
lidarea politicii de destindere, se
curitate și dezarmare, pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
pentru făurirea unei lumi a păcii, 
independenței, dezvoltării libere a 
fiecărei națiuni pe calea progresului 
economic și social.

poporului român pentru
40 DE ANI DE MARI IZBINZI
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UB STINDARDUL PARTIDULUI
1944încununare a luptei în „Țara de

Ipoteștilor.
Ilîe ȘTEEAN

(Continuare in pag. a III-a)

lui, violențele și crimele Gărzii de 
fier, ca și obscurantismul, iraționa- avea să 

cu mult 
Ia peste

oraș 
pre- 
oraș 
tara.

(Continuare 
in pag. a III-a)

al faptului că 
în alianță cu

Sus“
Ctitorii noi

independență națională și progres social
23 AUGUST

două decenii
Foto : E. DICHISEANU

Tudor Vladimirescu, 
făcînd ca „patria să fie 
poporul și nu .tagma 
jefuitorilor". Ea a în
făptuit năzuința mem
brilor „partidei națio
nale din Muntenia", 
care arătau, la 1 no
iembrie 1838, că au da
toria „să redea o pa
trie independentă tutu
ror membrilor risipiți 
ai neamului româ
nesc". Ea a înfăptuit 
ideile revoluționarilor 
noștri, ale tuturor 
luptătorilor pentru li
bertate și progres so
cial, ale tuturor celor 
ce s-au jertfit pentru 
patrie și popor.

Eroii sînt rădăcinile 
istorice ale arborelui 
nostru genealogic. 
Jertfa lor garantează 
drepturile noastre is
torice asupra pămintu- 
lui strămoșesc. Ea ne 
obligă moral să-l păs
trăm cu grijă, să-l a-, 
parăm cu eroism ,și 
să-l facem să rodească 
înzecit in această epo
că de mari afirmări 
ale geniului creator al 
poporului nostru, care 
nu-și uită eroii de al
tădată și-i cinstește 
cum se cuvine pe cei 
de astăzi, îngemănind 
intr-un tot unitar tre
cutul cu prezentul și 
viitorul patriei.

Cele patru decenii străbătuțe de Ia 
actul istoric de la 23 August 1944 
relevă, în lumina realizărilor stră
lucite pe. care el le-a făcut posibile 
intr-o perioadă istoricește scurtă, 
însemnătatea excepțională a acestui 
eveniment. în marea carte de istorie 
a neamului el marchează una din 
cele mai glorioase pagini, pregătită 
de o îndelungată luptă. în a cărei 
desfășurare comuniștii au jucat un 
rol esențial. Integrarea actului de la 
23 August 1944 in ansamblul istoriei 
naționale, rădăcinile sale în timp au 
fost memorabil relevate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Actul de la 23 
August nu a venit din cer, ci a fost 
rezultatul luptelor îndelungate ale 
poporului român, ..."
partidul comunist, 
partidul socialist, cu celelalte forțe 
revoluționare și patriotice, s-a aflat 
tot timpul in fruntea luptei de apă
rare a intereselor vitale ale întregii 
națiuni".

Sublinierea făcută de secretarul 
generai al partidului pune în lumină 
perfecta continuitate între revoluția 
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă și lupta 
milenară a poporului român pentru 
independență, unitate națională și 
progres social. De la întîia. consem
nare a unei acțiuni istorice — cea 
făcută de Herodot cu privire la anul 
514 î.e.n. — strămoșii noștri geto- 
daci sînt arătați ca apărîndu-se in 
fata atacului unui puternic invada
tor străin, regele Darius I. De la ei. 
steagul luptei de apărare a libertății 
vetrei străbune s-a transmis din 
generație in generație și, în epocile 
medievală și modernă, efortul po
porului român a reprezentat scutul 
cel mai puternic pentru apărarea și 
castrarea neatirnării de fapt a ro
mânilor. Legitimitatea acestui efort 
de durată multiseculară i-a conferit 
în trecutul nostru statutul de per
manență a istoriei românești.

Constituirea statului national uni
tar in 1918. prin voința și mijloacele 
românilor înșiși, a însemnat împlini
rea aspirației de veacuri a poporului 
nostru de a se găsi cuprins în fron
tierele aceluiași stat. Angajată. in
tr-un amplu proces de modernizare 
a structurilor societății sale. România 
s-a văzut confruntată in perioada 
interbelică cu încercările forțelor re
vizioniste și revanșarde de a-i știrbi 
suveranitatea și integritatea. După 
instaurarea regimului nazist în Ger
mania. presiunile și amenințările re- 
vizionismului teritorial s-au intensi- 
ficat și ele au găsit, de cele mai 
multe ori. spriiinul Germaniei hitle- 
riste. Decis să disloce statu-quo-ul 
european și să promoveze o poli-

tică de expansiune, care să-i asigure 
pretinsul „spațiu vital", Reichul na- _ . ___ , __
zist a exercitat un adevărat șantaj lismul. cultul morții ce-i caracteriza 
asupra României pentru a o con- ideologia au fost respinse și con- 
strînge să abandoneze politica ei damnate de poporul nostru, 
axată pe principiile respectului in
dependenței. suveranității si inte
grității statelor, al legalității inter
naționale, al cooperării multilaterale 
între state și națiuni. România s-a 
aflat printre primele țări asupra că
rora Germania hitleristă a întreprins 
presiuni economice încă din primă
vara anului 1933 cu o mărturisită 
finalitate politică. în pofida dificul
tăților create de criza economică din 
anii 1929—1933, România nu a cedat 
injoncțiunilor Berlinului și a rămas 
credincioasă politicii și alianțelor 
sale cu statele interesate in menți
nerea stabilității politice și a păcii 
Pe continentul nostru și în lume. 
Primejdia reprezentată de acțiunile 
celui de-al treilea Reich în Europa 
centrală-răsăriteană și de sud-est — 
cea dinții considerată zonă de expan
siune. cealaltă de dominație econo
mică — a sporit după dezmembra
rea Cehoslovaciei prin acordul de 
la Miinchen și anexarea Cehiei la 
Reich. Imensa majoritate a poporu
lui român și-a manifestat de la în
ceput ostilitatea față de ideologia 
fascistă și de politica statelor fas
ciste. în primul rînd a Germaniei lui 
Hitler. în România fascismul nu a 
existat decît ca agentură a Reichu-

Este marele merit al Partidului 
Comunist Român de a fi avertizat 
cel dinții asupra primejdiei fasciste 
și de a fi desfășurat primele acțiuni 
destinate să bareze calea fascismului 
in interiorul țării și să demaște 
adevăratele obiective ale statelor 
fasciste. Clasa muncitoare din Româ
nia a acționat ca forța social-poli- 
tică 
consecventă în lupta 
Luptele 
troliști 
primele 
Europa 
naziști.

Partidul Comunist Român s-a pro
nunțat pentru crearea unui larg 
front popular antihitlerist. întemeiat 
pe frontul unic muncitoresc care să 
reunească toate partidele si organi
zațiile politice interesate în menți
nerea independenței României, a 

, integrității ei. precum și a regimu
lui parlamentar și libertăților demo
cratice. Chiar dacă reticenta par
tidelor burgheze de a colabora cu 
comuniștii nu a permis închegarea
Constantin CĂZANIȘTEANU

cea mai energică și cea mai 
antifascistă, 

muncitorilor’ ceferiști și pe- 
din februarie 1933 ati fost 
mișcări de anvergură din 

după luarea puterii de către

înmânunchind mai 
multe drumuri și 
apoi răspindindu-le 
din nou, Calea Na
țională intră in Bo
toșani dinspre apus, 
pătrunde pină in 
centru, unde dese- 

. nează un contur ca 
un virf de inimă și, 
apoi, urcind' pe un 
platou înalt. îți pri
lejuiește o amplă 
priveliște asupra o- 
rașului și a locurilor 
din jur. Se văd pină 
foarte departe. învă
luite parcă în pinze 
albăstrii, dealurile și 
văile dintre Șiret și 
Prut, luncile și pla
tourile, pădurile și li
vezile. întinsele cul
turi și lacurile cu 
ape limpezi. Deslu
șind în preajmă așe
zarea *. .
gindești cu emoție că 
acestea sint locurile 
care au dăruit țării 
și lumii versul neîn
trecut al lui Emines- 
cu, sunetul inconfun- 
dabil al arcușului lui 
Enescu. culoarea din 
pînz'ele lui Luchian, 
înțelepciunea — pă
trunzătoare în istorie 
— a lui Nicolae 
Iorga...

Botoșani — un 
al istoriei și al 
zentului. un 
care, laolaltă cu 
a trăit și a făurit is
toria țării din cele 
mai vechi timpuri și 
pină în zilele avin- 
tatei noastre con
strucții socialiste. $i

totuși, un oraș cu un 
destin particular, am 
putea spune unic : 
după o perioadă de 
relativă dezvoltare, 
cind, cu peste 40 000 
de locuitori, ajunse- 

a 
a 

cu 
se

se numericește 
patra localitate 
României, odată 
începutul acestui 
col. Botoșaniul 
deși cu una dintre 
cele mai ridicate rate 
de natalitate — a. cu
noscut un proces 
continuu de depopu- 
lare : 35 017 locuitori 
în 1912, 32 355 în 1930. 
29 569 in 1946. Era 
singurul oraș impor
tant in care popu
lația scădea„ con
stant: oamenii nu 
găseau de lucru, se 
desprindeau drama
tic din locurile lor 
dragi și se răspîn- 
deau în tot cuprinsul 
țării. Revista „Socio
logie românească", 
editată, sub direcția 
lui Dimitrie Guști, 
publica in 1938 un 
amplu studiu intitu
lat edificator : ..Un 
oraș în declin : Bo
toșanii". in care se 
conchidea : „orașul 
acesta dă . înapoi, re- 
gresează. se chirceș
te". Referindu-se la

a 
dominante 

dezvoltarea 
orașu-

oraș de mina a treia, 
de nu va ajunge și 
mai rău dacă va mai 
dăinui această stare 
de lucruri".

Acea stare de lu
cruri n-ă mai dăinuit. 
Istoria nouă a patriei 
a dat curs nou vie
ții orașului, un curs 
viguros, ascendent.’ 
Despre istoria de 
ieri a acestor locuri 
și mai aies despre 
cea de azi 
ne cuvinte 
har un om __ ____
70 de ani. învățăto
rul Mihai Saveli 
.,Bădia“. cum îi spun 
familiar 
elevi și

foștii săi 
numeroșii 

cunoscuți din oraș] 
Bădia a avut o viață 
doldora de fapte, de 
întîmplări. .Multi ani 
învățător, la fel de 
mulți — activist de 
partid, a luptat pe 
frontul antihitlerist 
pină aproape de Pra- 
ga. fiind distins ' cu 
inalte decorații ro
mânești, sovietice și 
cehoslovace, a parti
cipat la reconstruc
ție. Cuvintele sale 
au greutatea unei 
existente încercate :

lipsa de interes 
claselor 
pentru 
economică a 
lui. nînă și un raport 
al Camerei de co
merț menționa: „Bo- 
țoșaniul a ajuns un

Gh. ATANAS1U 
S. A1LENE1 
corespondentul 
„Scînteii"
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întreprinderea de fire ,,’Melana" - una din modernele întreprinderi construite la Botoșani in ultimele



PAGINA 2 SC1NTEIA - marți 10 iulie 1984

Orele fierbinți ale secerișului griului
De vinerea trecută recoltarea griu

lui se desfășoară în toate unitățile 
agricole din județul Teleorman. Fi
rește, în mod corespunzător a cres
cut și ritmul secerișului, care în a- 
ceste zile va atinge maximum de in
tensitate. Pretutindeni, în unitățile 
agricole pe unde am trecut, pe un 
traseu ce a străbătut județul din 
nord pînă la Dunăre, se simțea at
mosfera specifică dinaintea 
bătălii. Din. discuțiile cu 
mecanizatori și specialiști, 
de conducere din unitățile 
am reținut grija, preocuparea aces
tora de a strînge și pune la adăpost 
în timp cît mai scurt și fără pier
deri întreaga recoltă. Rodul muncii 
lor de un an de zile.

înainte de a înfățișa modul con
cret de desfășurare a secerișului, am 
reținut citeva date prezentate de to
varășul Teodor Roman, prim-secre- 
tar al comitetului județean de partid, 
care dau o imagine a dimensiunilor 
acestei campanii. Este stabilit ca

marilor 
numeroși 
cu cadre 
agricole.

Mecanizatorii la datorie
Sîntem in lanurile de grîu ale 

C.A.P. Vedea. In privirea ingineru- 
lui-șef al unității, Constantin Cher- 
ciu, care mîngiie parcă spicele gre
le, descifrăm și satisfacție, dar și 
îngrijorare. Satisfacție pentru rodul 
bogat al lanurilor și îngrijorare pen
tru vîntul puternic care provoacă 
scuturarea spicelor. „Cît timp griul 
este în lan, aparține naturii — spu
ne inginerul-șef. Doar cînd îl avem 
în sac putem fi siguri de recoltă. De 
aceea, ne grăbim și acționăm cu toa
te forțele pentru a strînge cît mai 
repede producția". Consemnăm in 
acest sens o inițiativă bună. întrucît 
în această unitate griul a ajuns la 
maturitate mai repede, conducerea 
S.M.A. Roșiori de Vede a decis ca 
aici să fie concentrate 50 de combi
ne. „La fel am procedat și la C.A.P. 
Măldăeni — ne spune Nicolae Marin, 
directorul stațiunii de mecanizare, 
în aceste două unități lucrează acum 
82 de combine, din cele 101 de cîte 
dispunem, pentru a evita orice pier
deri prin scuturare. în celelalte pa
tru cooperative agricole din raza 
noastră de activitate am lăsat cîte o 
formație de patru combine, întrucît 
griul nu a ajuns peste tot la matu
ritate".

Răspundere pentru 
a combinelor, pentru depozitarea 

în condiții optime

buna funcționare

Am reținut de Ia început că, prin 
programul stabilit de comandamen
tul județean, au fost asigurate mij
loacele de transport necesare pentru 
ca depozitarea producției să se facă 
în același ritm cu recoltarea. Cum se

BRIGADA „SC1NTED" TRANSMITE DIN JUDEȚUL TEIEORMAN
grîul de pe cele 113 225 hectare cul
tivate să fie recoltat în numai 9 zile 
bune de lucru. Pe lingă cele 2 000 de 
combine ale stațiunilor de mecaniza
re din județ, la recoltare sînt utili
zate încă 350 de combine care au fost 
aduse în sprijin din județele Mureș, 
Brașov și Argeș, unde secerișul griu
lui începe mai tîrziu. Zilnic trebuie 
să se realizeze la seceriș un ritm de 
14 150 hectare. „Sîntem bine pregă
tiți — ne-a spus primul secretar al 
comitetului județean de partid — și 
avem certitudinea că vom face cea 
mai scurtă campanie de recoltare a 
griului". într-adevăr, numeroasele 
fapte de muncă consemnate timp de 
două zile în mai multe unități agri
cole converg către această idee.

Ceea ce se Impune Insă atenției 
este faptul că la C.A.P. Vedea, deși 
există o mare concentrare de forțe, 
activitatea se desfășoară exemplar. 
Combinele au fost împărțite în trei 
formații, dimensionate judicios în 
funcție de mărimea suprafețelor pe 
care le au de recoltat. Fiecare for
mație dispune de cîte un atelier mo
bil de intervenții. Aici, ca dealtfel șl 
în cooperativele agricole Comoara, 
Fintînele, Suhaia, Buzescu, Nenciu- 
lești, Purani și Furculești, ne-am 
convins că obiectivul principal care 
se află în atenția mecanizatorilor și 
a specialiștilor este realizarea unor 
ritmuri de lucru superioare celor 
planificate. Faptul că acest impera
tiv a fost temeinic înțeles este dove
dit de numeroasele exemple de hăr
nicie constatate pe parcursul docu
mentării noastre. Sînt mulți combi
ner! care, din primele zile de sece
riș, au înregistrat adevărate recor
duri la strînsul grîului. La Vedea 
— Vasile Eliade a strins intr-o sin
gură zi 25 de buncăre cu grîu, a- 
proape 50 de tone. Și ca el sînt mulți 
alții. Iată doar cîțiva dintre ei : Ma
rin Lupu, Cornel Mihai, Vasile Vă- 
lușcă, Gheorghe Niță, Nicolae Udri- 
că, Gheorghe Nan și Ancu Schiopu.

e-respectă, în fapt, această cerință _ 
sențială pentru evitarea pierderilor?

Poposim la baza de recepție din 
consiliul agroindustrial Roșiori de 
Vede.- Este locul unde se simte cel 
mai bine „pulsul" secerișului. Aici 

sînt repartizate să livreze producția 
28 de unități agricole. „Dacă în pri
mele două zile de la începerea re
coltării grîului am preluat în medie 
cîte 500—700 tone pe zi — aflăm de 
la Mihai Popa, șeful bazei — acum 
am ajuns la peste 2 000 tone, ceea ce 
este un indiciu clar că se lucrează cu 
toate forțele in majoritatea unități
lor agricole". Remarcăm aici buna 
organizare a activității de preluare 
a producției, prin aceasta asigurîn- 
du-se scurtarea la minimum a tim
pului de staționare a mijloacelor de 
transport.

Totuși, deși la bază nu se pierde 
timp, în unele situații se face sim
țită nevoia de mijloace de transport 
în cîmp. De ce ? „în balanța mijloa
celor de transport pe care trebuie să 
le avem la dispoziție — ne spune 
Ferdin Ene, președintele C.A.P. Ve
dea — au fost cuprinse și cele care 
sînt în proprietatea cooperativei. 
Pentru acestea însă nu avem asigu
rați carburanții și. de aceea. în ore
le de vîrf ale secerișului apare o 
gîtuire la transport Cum nu pu
tem opri recoltarea, sîntem nevoiți 
să depozităm temporar grîul pe jos. 
Pentru înlăturarea acestui neajuns 
au fost luate măsuri operative. în 
seara aceleiași zile, împuternicitul bi
roului comitetului județean de par
tid, tovarășul Anton Ștorobăneanu, 
primarul orașului Roșiori de Vede, a 
hotărît ca din unitățile economice 
ale orașului să fie trimise în unită
țile agricole unde este nevoie mij
loace de transport cu o capacitate de 
peste 80 tone. Este o rezolvare feri
cită, dar de moment. Adevărata re
zolvare a situației amintite, în care 
se regăsesc și multe alte cooperative 
agricole din județ, este de competen
ța Ministerului Agriculturii, care tre
buie să asigure carburanți și pentru 
utilizarea mijloacelor de transport 
aflate în proprietatea unităților agri
cole".

Ceea ce se impune a fi menționat 
eu deosebire este că pe uhde am tre
cut nu am găsit combine staționînd 
din cauza defecțiunilor. „Nu este un 
lucru întîmplător — ne spune tova
rășul Mihai Păduraru, inginerul-șef 
ai Trustului județean S.M.A. Se poa
te spune că în acest an repararea 
combinelor s-ă făcut la un bun ni
vel calitativ. Totuși, succesul cam
paniei este hotărît de întreținerea 
exempl&ră a combinelor în fiecare 
zi. Pentru aceasta, la toate punctele 
de lucru, între orele 0 și 7,30, com- 
binerii și mecanicii execută în mod 
obligatoriu, sub directa supraveghere

unor
cîmp 
locu-

a șefilor de secții, lucrările de Între
ținere la fiecare combină, prin a- 
ceasta prevenindu-se apariția 
defecțiuni grave".

Ora 7,30. Sintem la tabăra de 
de la C.A.P. Comoara. La fața___
lui îl găsim pe Stelian Dănescu, in
ginerul-șef, Alexandru Verziu, șef 
de fermă, și Mircea Iordan, directo
rul S.M.A. Drăgănești Vlașca. „Am 
încheiat revizuirea combinelor — ne 
spune directorul S.M.A. E adevărat, 
este un efort în plus, dar care ne 
scutește pe tot timpul zilei de apa
riția unor defecțiuni mari. Cîștigăm 
astfel ore bune de lucru". Edificator 
pentru eficienta acestei acțiuni este 
faptul că Ia recoltarea orzului, în

Organizarea muncii este decisivă 
în competiția cu timpul

Insistăm asupra unui aspect intîl- 
nit pe terenurile C.A.P. Fîntînele, în 
aparență obișnuit, dar, in fapt, de 
mare importanță pentru bunul mers 
al secerișului. Este vorba de modul 
de organizare a activității, problemă 
de natură să determine decisiv suc
cesul in campania de recoltare. Aici, 
tabăra de cîmp a mijloacelor meca
nice a fost amplasată în preajma la
nurilor de grîu. Au fost create con
diții pentru a se găti și servi masă 
caldă mecanizatorilor, direct m cîmp. 
Pentru o parte din mecanizatori a 
fost amenajat special un autobuz 
casat in care aceștia să poată dormi 
peste noapte la arie. Nu a fost omis 
nimic din ceea ce trebuie pentru ca 
activitatea să se desfășoare neîntre
rupt, fără pauze. în plină amiază, 
cînd soarele dogorește, mecanizato
rii găsesc chiar și diferite sucuri, 
puse la rece. „Le pretindem mult 
mecanizatorilor noștri, dar le asigu
răm și condiții să poată munci. cît 
mai bine — ne spune tovarășul Pe
tre îancu, vicepreședinte al Consiliu- _________  ______ ,
lui popular comunal Suhaia. Timpul , cele mai multe unități agricole pi 
este acum mult prea prețios ca să-1 
lăsăm să se scurgă printre degete.

Supunem atenției
• Nu de puține ori, pe parcursul 

documentării noastre ne-a fost dat 
să auzim : „azi lucrăm pînă la ora 
15“ ; sau : „avem motorină doar pen
tru 70 la sută din combine". Cauza a- 
cestor situații este fluctuația foarte 
mare în aprovizionarea stațiunilor de 
mecanizate â agriculturii cu carbu- 

unitățile agricole din consiliul agro
industrial Drăgănești Vlașca. s-au 
înregistrat numai citeva ore de sta
ționare a combinelor datorate defec
țiunilor, ceea ce reprezintă foarte 
puțin la un număr de 65 de combine.

La toate acestea trebuie adăugat 
modul foarte riguros de urmărire a 
funcționării la capacitate a întregu
lui parc de combine. Zilnic, la pri
ma oră a dimineții. Trustul S.M.A. 
organizează o scurtă teleconferință 
cu inginerii mecanici șefi din toate 
stațiunile de mecanizare, realizîn- 
du-se astfel un adevărat „comanda
ment" al combinelor. Se raportează 
combinele ce staționează și nu pot fi 
reparate în cadrul stațiunilor, trustul 
preluînd această sarcină. Vineri, bu
năoară, au existat numai 18 combi
ne care staționau, din care 9 necesi
tau reparații 
zi și acestea 
în lanuri.

mai complexe. A doua 
au putut intra din nou

Avem mecanizatori care stau la arie 
chiar și o săptămînă. dimineața, 
pînă să înceapă secerișul și seara 
tîrziu, cînd a încetat lucrul, ei își 
verifică și își pun la punct utilajele, 
ca să nu aibă defecțiuni în timpul 
zilei. Așa se explică de ce majorita
tea combinerilor reușesc să recolteze 
zilnic între 7 și 10 hectare".

Directorul S.M.A. Piatra, tovară
șul Adam Ișfănuț, sosit între timp la 
arie, completează acest tablou al or
ganizării muncii. „în toate unitățile 
din consiliul agroindustrial Piatra — 
ne spune el — la fiecare loc de 
muncă am luat măsuri pentru crea
rea tuturor condițiilor necesare, ca 
să folosim cît mai bine timpul de 
lucru. în această acțiune, de mare 
ajutor ne sînt conducerile unităților 
agricole și consiliile populare comu
nale. pare s-au îngrijit ca, pe lîngă 
problemele de ordin tehnic ce ne a- 
parțin, să asigufe și condiții cît mai 
omenești pentru desfășurarea în ritm 
intens a secerișului". Dealtfel, în 

unde am fost activitatea la arii este 
organizată în mod asemănător.

a ss 
mij- 
me-

ranți. Mai precis, zilnic, pentru 
lucra cu întreaga capacitate a 
loacelor mecanice, stațiunile de __
eahizare din județ au nevoie de 400 
tone de motorină. în perioada 1—5 
iulie, ele au primit, în medie pe zi. 
doar cîte 75 tone, nici cît este nece
sar pentru a se lucra cu toate com
binele. întrucît am fost asigurați că

La C.A.P. Fîntînele, județul Teleorman, griul este transportat la baza de 
recepție in același ritm cu recoltarea

repartiții există pentru toată canti
tatea de motorină necesară. Ministe
rul Agriculturii trebuie să ia măsuri 
ca și livrările de motorină să se facă 
în mod ritmic.

® După, cum spuneam, unităților 
agricole din județul Teleorman le-au 
fost trimise în ajutor un mare nu* 
măr de combine. Numai că nu toate 
au ajuns la destinație. Mai mult 
chiar, la C.A.P. Fîntînele au venit 
nouă combined din județul Mureș, 
dar combinele nu au 6osit încă șl 
nici măcar nu se știe unde sînt. Ce 
eficientă poate avea această acțiune, 
care presupune nu puține eforturi 
financiare, dacă combinele trimise in 
ajutor vor sosi la destinație după în
cheierea recoltării ?

® Stringerea plevei prezintă o ma
re importantă. întrucît constituie un 
furaj valoros în hrana animalelor, 
în acest scop, pe marea majoritate 
a combinelor au fost montate echi
pamente speciale de adunat pleava. 
Necazul este că aceste echipamente 
nu pot fi utilizate deoarece lipsesc 
curelele de acționate produse de 
Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc Jilava. Cum cantitatea de 
pleavă ce trebuie adunată însumea
ză circa 30 000 tone, curelele respec
tive trebuie asigurate cît mai. curind 
cu putință.

Aurel PAPAOIUC 
Stan ȘTEFAN 
Corespondentul „Scînteii"

CUNOAȘTEREA REALITĂȚILOR - premisă esențială 
in stabilirea unor măsuri bine fundamentate

Muncă exemplar organizată 
pentru îndeplinirea planului

Stilul de muncă al organelor și or
ganizațiilor de partid, al comuniști
lor in general, menit să confere e- 
ticipnță activităților in îndeplinirea 
sarcinilor tot mai complexe ce le 
revin, are ca principale trăsături, 
printre altele, operativitatea, flexibi
litatea in alegerea și aplicarea for
melor și metodelor de lucru, spiritul 
de inițiativă, rapiditatea în concen
trarea și repartizarea forțelor dis
ponibile în funcție de situațiile nou 
ivite, fermitatea în ducerea pînă la 
capăt a acțiunilor întreprinse. Afir
marea acestor trăsături este condi
ționată într-o măsură decisivă de 
cunoașterea profundă atît a obiecti
velor derivate din hotăririle și pro
gramele organelor superioare de 
partid, cît și a stadiilor parcurse în 
îndeplinirea lor, raportate permanent 
la rezervele ce mai există, la ex
periența și înțelepciunea colectivă. 
„Trebuie să privim totdeauna îi» 
spirit critic ceea ce am înfăptuit — 
firește, nu in sensul de a nega rea
lizările, ci de a desprinde învă
țăminte pentru activitatea viitoare" 
— sublinia secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ccaroescu, apreciind că „pînă la 
urmă acesta este un criteriu ai 
maturității ■’ctiviștilor, ai organiza
țiilor de pari: 1".

Din această ne; rpectivă am exami
nat citeva asj.'ci-. din activitatea or
ganizațiilor de . “Lid de la două 
mari unități industriale din muni
cipiul Satu Mare — întreprinderea 
„Unio" șț întreprinderea „23 Au
gust". Nu am făcut o alegere în- 
tmiplătoare, ci cu bună știință. Am
bele organizații au o bună ex
periență in mobilizarea oamenilor 
muncii la îndeplinirea sarcinilor e- 
< onomice ; ambele organizații au în 
general rezultate pozitive în înfăp
tuirea obiectivelor economice. Refe- 
rindu-se la necesitatea cunoașterii 
de către întreg colectivul de muncă 
de la „Unio" a sarcinilor care îi re
vin. tovarășul Gavril Cosita, secre
tar al comitetului de partid, ne spu
nea : „Este firesc ca înainte de toate 
să acordăm o mare atenție cunoaște
rii și înțelegerii hotărîrijor de partid, 
a programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială de către toți oamenii 
muncii, pentru a acționa în litera și 
spiritul acestora, pe deplin edificați 
asupra rațiunii lor superioare. în 
ceea ce ne privește, noi am legat 
îndeplinirea sarcinilor de producție 
de două din obiectivele economice 

strategice ale partidului nostru ; ob
ținerea independentei energetice a 
tării și dezvoltarea bazei proprii dtj 
materii prime". într-adevăr. comite
tul de partid din întreprindere, co
mitetele de partid pe secții, birourile 
organizațiilor de bază desfășoară o 
activitate susținută de popularizare a 
hotăririlor de partid și legilor țării, 
de cunoaștere de către întreg per
sonalul muncitor a îndatoririlor pro
fesionale, folosindu-se în acest scop 
căi și mijloace diverse — adunările 
generale de partid, dezbaterile în 
diferitele organisme din sistemul de
mocrației muncitorești, propaganda 
vizuală. munca 
de la om la om. 
învătămintul poli- 
tico-ideolodic etc.

Și la întreprin
derea „23 Au
gust" am consta
tat preocupări si
milare ale orga
nizației de partid.
O mai bună ordonare a transmiterii 
sarcinilor curente de la comitetele de 
Partid către organele si organizațiile 
subordonate, o selectare si o preci
zare mai riguroasă a lor sînt de na
tură să confere un plus de rapidi
tate si fluiditate circulației informa
țiilor pe direcția decizie-executie.

Dar popularizarea și însușirea con
ținutului hotăririlor, programelor și 
sarcinilor derivate din ele constituie 
doar o primă parte a răspunderilor, 
în egală măsură trebuie stăpînit 
procesul cunoașterii stadiului înfăp
tuirii obiectivelor fixate, a factorilor 
si cauzelor care determină atît în
făptuirea lor în condițiile si terme
nele preconizate, cit și întlrzlerile, 
întreruperile sau abaterile de la pa
rametrii calitativi. Practica vieții de 
partid a conturat de-a lungul anilor 
forme și metode eficiente de cu
noaștere și urmărire a modului cum 
se duc la îndeplinire sarcinile Indi
viduale și colective, măsurile adop
tate. soluțiile și propunerile, orga
nele de partid inițiind în acest sens 
controale, analize periodice, soli- 
citind rapoarte comuniștilor, cadre
lor de conducere asupra Îndeplinirii 
îndatoririlor politice si profesionale, 
examinînd cu atentie sursele de in
formații pe care le reprezintă dezba
terile din adunările generale, discu
țiile individuale, prezenta membri
lor organelor de partid in locurile 
hotărîtoare ale producției, situațiile 
statistice furnizate de serviciile teh- 
nico-operative ale unităților etc.

Aceste metode și forme sînt bine 
cunoscute și in organizațiile de 
partid din cele două întreprinderi 
Sătmărene. Există insă si diferen
țieri în frecvența aplicării lor, in a 
apela mai des sau mai rar la unele 
forme determinate șl de profilul de 
producție al unităților. întreprinde
rea „Unio" este specializată in uti
laje miniere și energetice, multe 
dintre ele fiind unicate, dispune de 
un personal muncitor numeros. In 
timp ce întreprinderea „23 August", 
unitate de mărime mijlocie, produce 
în serie aparate tehnice de uz 
casnic.

Una dintre formele cel mai des 
folosite de comitetul de partid de Ia 
„Unio" de cunoaștere a realităților 
din secții o reprezintă informarea 
prezentată de membrii comitetului 
de partid participant la adunările 
generale ale comuniștilor despre 
conținutul acestora, despre proble
mele ridicate la aceste dezbateri. 
Așa a luat cunoștință biroul comite
tului de partid de dificultățile cu 
care se confrunta la un moment dat 
„secția role" în îndeplinirea planu
lui ia producția fizică. Biroul, ca 
primă măsură, a dispus constituirea 
unui colectiv din activul de partid 
însărcinat cu studierea în amănunt 
a cauzelor acestor stări de lucruri. 
Cunoașterea profundă a acestora a 
permis elaborarea unui judicios pro
gram de redresare a activității sec
ției. care, aplicat cu fermitate, a 
făcut ca aceasta să-și recupereze 
restantele și chiar să depășească 
substanțial planul. Analizînd situa
țiile statistice pe întreprindere — o 
altă sursă permanentă de infor
mare — biroul comitetului de partid 
a luat cunoștință de’ faptul că în 
primul trimestru al acestui an s-a 
înregistrat o serioasă depășire a 
consumului de metal. Pentru a 
depista factorii care au determinat 
apariția acestei situații, biroul a în
sărcinat consiliul de control munci
toresc al activității economice și so
ciale să cerceteze cauzele la fața 

locului, pentru a se lua măsuri în 
consecință. Acțiuni eficiente pentru 
reducerea simțitoare a procentului 
de rebuturi au fast inițiate și de 
comitetul de partid din secția turnă
torie. in urma semnalelor receptate 
din desfășurarea' discuțiilor indi
viduale.

Dacă la întreprinderea „23 Au
gust" întrebarea noastră în ceea ce 
privește activitatea de cunoaștere a 
hotăririlor și a diferitelor programe 
elaborate de conducerea partidului a 
fost înțeleasă imediat și răspunsul a 
fost prompt. în schimb, ca și la 
„Unio", abordarea metodelor și for

melor folosite de 
comitetul de par
tid in cunoaște
rea realităților si 
fundamentării, pe 
această bază, a 
măsurilor a de
marat mai anevo
ios. Pentru a de
păși acest mo

ment si a ne face cît mai bine 
înțeleși, l-am întrebat pe tova
rășul Gheorghe Vezentan. secre
tarul comitetului de partid, ce are
prevăzut, de pildă. în progra
mul zilei respective. Așa am aflat că 
urma să participe la o dezbatere a 
comitetului de partid de la secția 
montaj privind luarea unor măsuri 
vizînd îmbunătățirea calității pro
duselor, dezbatere organizată pe 
baza hotăririlor biroului comitetu
lui de partid pe întreprindere. A- 
ceastă acțiune fusese inițiată în 
urma semnalelor receptate din e- 
xaminarea unor date statistice pri
vind desfășurarea adunărilor gene
rale ale organizațiilor de bază din 
secția montaj și mai apoi din stu
dierea informărilor prezentate de 
membrii comitetului de partid parti
cipant la adunări, a materialelor si 
proceselor verbale ale acestora. De 
asemenea, tot pe această cale au 
fost fundamentate măsurile pentru 
înlăturarea abaterilor de la discipli
na tehnologică din atelierul emailai 
sau pentru îmbunătățirea participă
rii și calității dezbaterilor la adună
rile generale de la organizația de 
bază din sectorul transport-depozite. 
Sugestiile și propunerile făcute cu 
diferite prilejuri de oamenii muncii, 
printre care Ioan Rusu. Bicsi Iosif, 
Mihai Ster, au fost și ele prețioase 
elemente în mai buna cunoaștere a 
unor aspecte din activitatea de 

partid, de producție, a climatului de 
muncă,

Exemplele menționate demonstrea
ză însemnătatea deosebită pe care o 
are investigarea realității. Totodată 
însă trebuie subliniat și faptul că 
aceasta se face așa cum s-a văzut 
din exemplele menționate — încă 
empiric, intuitiv și nu în virtutea 
unei concepții clare asupra utilității 
folosirii ansamblului de forme și 
metode de prospectare a realităților, 
a înțelegerii necesității aplicării lor 
în deplină cunoștință de cauză. Așa 
se explică faptul că unele acțiuni sînt 
întreprinse cu întîrziere. De pildă, 
dacă biroul comitetului de partid de 
la „Unio" ar fi receptat și alte 
Semnale în ceea ce privește depăși
rea consumurilor de metal înainte de 
a afla despre ele din datele statisti
ce periodice, ar fi fost în situația 
să intervină cu mai mare operati
vitate și deci cu o eficiență mal 
mate. Cunoașterea trebuie conside
rată drept un proces continuu, 
dinamic și complex, bine stăpinit in 
întreaga sa desfășurare. Un procent 
ridicat al rebuturilor înregistrat in
tr-o situație statistică consemnează, 
dar nu explică o realitate. El rămine 
un semnal deschis mai multor in
terpretări. Lărgind aria de cercetare 
și cOnjugînd metodele de investiga
re pot fi depistate în profunzime 
cauzele, fie. de exemplu, folosirea 
unor materiale necorespunzătoare, 
fie existenta unor lacune în pregă
tirea profesională a lucrătorilor. 
Conducerea științifică a muncii im
pune înțelegerea unei situații in 
particularitatea sa. utilizarea com
plexă a mijloacelor de informare în 
vederea realizării unor scopuri și fi
nalități precise; iar acest lucru nu 
este posibil fără cunoaștere, care, la 
rîndul ei. nu este posibilă fără dis- 
cernămînt critic in selectarea, inter
pretarea și organizarea informațiilor. 
Dacă organizațiile de partid de la 
cele două întreprinderi sătmărene, și 
nu numai ele. vor aborda din aceste 
perspective aplicarea metodelor și 
formelor de cunoaștere, ele vor putea 
fundamenta cu mai multă rapiditate 
și cu ’mai mult realism măsurile pri
vind asigurarea îndeplinirii sarcini
lor curente și de perspectivă la cota 
unor exigente tot mai ridicate.

Constantin VARVARA 
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
privință. în acest sens, o atenție 
prioritară trebuie acordată, așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., realizării planului la produc
ția fizică in industria extractivă, la 
cărbune, petrol, minereuri și alte 
materii prime absolut necesare eco
nomiei naționale. în acest scop se 
impune ca in unitățile din aceat 
sector și, îndeosebi, acolo unde exis
tă rămîneri in urmă in realizarea 
producției fizice, să se întroneze o 
ordine și disciplină desăvîrșite, să se 
acționeze cu înaltă răspundere 
muncitorească pentru folosirea de
plină, cu înalt randament, a mijloa
celor tehnice din dotare, in vederea 
recuperării grabnice a restanțelor. 
După cum se știe, sarcinile de plan 
pe acest an la resurse energetice și 
materii prime trebuie considerate 
minime și, ca atare, ele trebuie Înde
plinite integral și chiar depășite, 

. orice creștere suplimentară a pro
ducției fiind în folosul progresului 
economico-social al țării.

In ansamblul eforturilor pentru 
îndeplinirea planului la producția 
fizică, o prioritate a priorităților o 
constituie realizarea integrală. în 
structura prevăzută in contractele 
încheiate cu partenerii externi și la 
un înalt nivel calitativ, a producției 
destinate exportului. In spiritul 
orientărilor și indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, este necesar 
ca realizarea producției destinate 
exportului să se situeze in fiecare 
întreprindere, sector și atelier în 
centrul preocupărilor organizațiilor 
de partid și consiliilor oamenilor 
muncii, să fie urmărită permanent, 
pe tot fluxul tehnologic, pentru ca 
loturile de produse să se constituie 
zi de zi, decadă cu decadă, iar pla
nul pe fiecare din lunile acestui se
mestru să fie îndeplinit și chiar de
pășit, recuperîndu-se grabnic, acolo 
unde există, restanțele din prima 
parte a anului.

Cu stăruință, operativitate și înaltă 
răspundere, organizațiile de partid, 
organele de conducere colectivă din 
întreprinderi și centrale industriale 
trebuie să desfășoare în acest al'doi
lea semestru al anului acțiuni și mai 
cuprinzătoare în vederea creșterii 
susținute a eficientei economice. Este 
o sarcină fundamentală a acestui an 
și a întregului cincinal, subliniată 
cu deosebită claritate de tovarășul 

I Nicolae Ceaușescu la recenta plena

ră a C.C. al P.C.R. și cu prilejul 
dialogului de lucru cu cadre de con
ducere și specialiști din ramuri im
portante ale economiei naționale. 
Acționind cu hotărire, în spiritul exi
gențelor formulate de secretarul ge* 
neral al partidului, pentru realizarea 
unei calități noi, superioare, în toate 
domeniile de activitate, organele și 
organizațiile de partid au datoria de 
a mobiliza și mai puternic colecti
vele de oameni ai muncii din uni
tățile productive și din institutele de 
cercetare și proiectare pentru iden
tificarea și punerea in valoare a noi 
resurse și posibilități de creștere mat 
accentuată a productivității muncii, 
de reducere mai substanțială a chel
tuielilor de producție si. îndeosebi, 
a consumurilor de materii prime, 
materiale, energie și combustibil pe 
unitatea de produs, pentru înnoirea 
și modernizarea producției și a teh
nologiilor, utilizarea cu randamente 
superioare a mijloacelor tehnice, 
pentru intensificarea activității de 
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile. Nici un moment 
nu trebuie să se piardă din vedere 
că în actuala etapă de dezvoltare 
intensivă a economiei naționale, cînd 
factorii calitativi au dobîndit un rol 
preponderent, sporirea mai accen
tuată a eficienței economice consti
tuie o condiție vitală, esențială pen
tru creșterea venitului național, pen
tru progresul economic al patriei 
noastre și aplicarea neabătută a mă
surilor stabilite de conducerea parti
dului în vederea ridicării bunăstării 
întregului popor.

Este cît se poate de evident că 
sarcinile pe care le are de înfăptuit 
fiecare colectiv de întreprindere în 
al doilea semestru al acestui an sînt 
deosebit de complexe și mobiliza
toare. Tocmai de aceea, desfășurînd 
larg întrecerea socialistă în cinstea 
măreței sărbători naționale de la 23 
August și a celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, fiecare colectiv de 
întreprindere este chemat să acțio
neze cu abnegație și înaltă răspun
dere muncitorească, cu elan revolu
ționar, astfel ca în toate unitățile să 
se lucreze la nivelul maxim al posi
bilităților, ca planul pe acest an ho- 
tărîtor al cincinalului să fie înde
plinit exemplar la toți * indicato
rii cantitativi și calitativi, de efi
ciență. Aceasta este în interesul pro
gresului economic necontenit al tării, 
al creșterii bunăstării întregului 
popor I
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SUB STINDARDUL PARTIDULUI

BIHOR : Suplimentar — 
30 000 tone lignit

Cu cantitățile de cărbune extras 
din subteran și cariere în aceste 
zile, minerii de la Voivozi au ri
dicat la peste 30 000 tone produc
ția suplimentară de lignit net, 
sortat, livrat în acest an termocen
tralelor. Semnificativ este faptul 
că aceste sporuri au fost obținute 
în condițiile in care productivita
tea muncii a înregistrat o creștere 
de 5 900 lei pe lucrător, iar costu
rile la 1 000 lei producție marfă 
au fost diminuate cu 54 lei. Cele 
mai bune rezultate le-au obținut 
colectivele sectoarelor Suplac, Cu- 
zap II șl Jurteana III. (loan Laza, 
corespondentul „Scînteii").

SUCEAVA : Prin 
introducerea progresului 

tehnic
Oamenii muncii din întreprinde

rile industriale sucevene acționează 
stăruitor pentru promovarea pe 
«cară largă a progresului tehnic, 
prin introducerea în fabricație a 
unor produse noi, cu caracteristici 
superioare, aplicarea unor tehnolo
gii avansate și generalizarea aces
tora, introducerea în fluxurile pro
ductive a unor sisteme de mecani
zare și automatizare a diferitelor 
operații etc. Pe această cale, de la 
Începutul anului și pînă acum s-au 
obținut un beneficiu suplimentar în 
valoare de 44 milioane lei, un spor 
de producție de 238 milioane lei, 
precum și reducerea consumurilor 
cu 59 tone metal, 70 tone combus
tibil convențional și 97 MWh ener
gie electrică. Totodată, s-au creat 
condiții pentru diminuarea cu 77 
milioane lei a importului și crește
rea cu peste 3 milioane lei a pro
ducției pentru export. (Sava Bcji- 
nariu, corespondentul „Scînteii").

ALEXANDRIA : 
însemnate economii 

de materii prime 
și resurse energetice

Prin perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, extinderea recondi- 
ționării pieselor de schimb și valo
rificarea superioară a materialelor 
refolosibiie, oamenii muncii din 
industria municipiului Alexandria 
au economisit, în perioada ce a 
trecut din acest an, 220 tone de me
tal. In același timp, ca urmare a 
aplicării unor măsuri tehnice și or
ganizatorice care au vizat redu
cerea consumurilor energetice, în 
contul economiilor au mai fost în
scrise peste 2 milioane kWh ener
gie electrică și 750 tone combustibil 
convențional. Printre colectivele cu 
cele mai bune rezultate se numără 
eăle de la întreprinderea de rul
menți. întreprinderea de aparataje 
și accesorii. întreprinderea mecani
că „Islaz" și întreprinderea de pa
nouri si tablouri electrice. (Stan 
Stefan, corespondentul ..Scînteii").

NEAMȚ : 1 600 
semănători 

peste prevederi
în cursul primului semestru al 

acestui an. constructorii de mașini 
agricole de la întreprinderea me
canică „Ceahlăul" din Piatra Neamț 
au fabricat peste prevederile pla
nului 1 600 semănători mecanice. 
Acest spor cantitativ este însoțit 
de însemnate îmbunătățiri calita
tive. Performantele tehnico-func- 
ționale ale mașinilor construite, in
tre care randamentul ridicat, pre
cizia semănării și greutatea redusă, 
impun „marca" întreprinderii pe 
piața internațională. Ca urmare, 
mai bine de 1 000 dintre semănă- 
torile fabricate suplimentar au fost 
livrate in plus față de contracte 
partenerilor externi. (Constantifl 
Blagovici, corespondentul „Scîn
teii").

BUCUREȘTI : Cu planul 
la export depășit

Colectivul întreprinderii de pie
se de radio si semiconductori Bă- 
neăSâ din Capitală a reușit, prin 
mai buna organizare a producției 
destinate exportului, să devanseze 
livrările din această lună către be
neficiarii externi cu zece zile fată 
de contracte. între altele, au fost 
pregătite pentru a fi livrate' la ex
port 500 000 tranzistoare cu siliciu, 
200 000 circuite integrate logice, 
7 000 diode și alte produse electro
nice. Acest succes se adaugă reali
zărilor din primul semestru al a- 
nului, cînd planul de export a fost 
depășit cu peste 1 milion lei.

ARAD : în fabricație — 
un nou tip de strung

La întreprinderea de mașini- 
unelte din Arad a intrat în fabri
cația de serie strungul de retezat 
și crestat lingouri turnate — 
S.R.C. 501. Acest nou tip de strung, 
proiectat de specialiștii arădeni, 
este dotat cu un set de 16 cuțite 
șl prelucrează lingouri cu o lungi
me maximă de 2 800 mm și un dia
metru de 500 mm. De asemenea, 
strungul S.R.C. 501 se remarcă prin 
robustețea și fiabilitatea deosebite, 
piesele conducătoare mari cîntărind 
intre 1 000 și 2 000 kilograme. De 
reținut că acest strung a întrunit 
aprecierile beneficiarilor externi și 
se realizează în întregime cu com
ponente. produse în tară. (Tristan 
Mihuta, corespondentul „Scînteii").

23 August 1944 - încununare a luptei poporului român pentru independență naționala și progres social
In județul Mehedinți s-a
Recoltatul orzului s-a încheiat si 

în județul Mehedinți. în telegrama 
adresată cu acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. de Comitetul județean Me
hedinți al P.C.R., se arată că în 
prezent toate forțele sînt concen
trate la pregătirea ireproșabilă a 
strîngerii fără pierderi și depozită
rii în cel mai scurt timp a re
coltei de grîu. O atenție deosebită 
se acordă însămînțării culturilor 
duble, întreținerii culturilor prăsi
toare, recoltării si depozitării fu
rajelor. executării lucrărilor în le
gumicultura, viticultură și în cele-

încheiat recoltatul orzului
lalte sectoare de activitate, astfel 
incit să se asigure obținerea unor 
recolte cît mai bogate.

In telegramă se exprimă angaja
mentul lucrătorilor ogoarelor me- 
hedintene de a acționa cu tot mai 
Sporită răspundere pentru ridicarea 
eficientei activității din acest im
portant sector, pentru punerea in 
valoare a tuturor resurăelor Si po
sibilităților de care dispun, în ve
derea întîmpinării gloriosului ju
bileu al aniversării eliberării pa
triei și Congresului al XIII-lea al 
partidului cu noi și importante 
realizări.

(Urmare din pag. I)
unui asemenea front, lupta antifas
cistă, inițiată și sprijinită dc Parti
dul Comunist Român, a primit spri
jinul unor largi cercuri aic opiniei 
publice românești. In organizațiile 
legale create de Partidul Comunist 
Român, ca și în numeroasele perio
dice de stingă, tipărite in anii ’Bo, 
au fost prezente foarte multe din 
personalitățile' de seamă ale științei 
și culturii românești. Fascismul nu 
a izbutit să obțină în țara noastră 
adeziunea nici unei autentice valori 
a spiritualității românești.

Partidul Comunist Român s-a de
clarat cu fermitate pentru apărarea 
frontierelor țării, în cazul unei agre
siuni a Germaniei hitleriste sau a 
aliațilot ei. Astfel, Plenara a V-a 
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1936 s-a 
pronunțat pentru „o politică externă 
și internă care să asigure o adevă
rată apărare a tării împotriva ata
cului militar din partea fascismului 
german", arătînd că, în acest caz, 
comuniștii „vor considera necesară 
apărarea fiecărei palme de pămînt a 
țării". Imediat după intrarea trupe
lor germane în Cehoslovacia, Parti
dul Comunist Român a lansat la 17 
martie 1939 un apel către poporul 
român în care se arăta : „Comuniștii 
vor lupta cu arma în mină în pri
mele rinduri. Vniți-vă cu toții in
tr-un singur front puternic contra 
lui Hitler și aliațllor săi revizio
niști". Partidul a dat atunci cuvînt de 
ordine membrilor săi să se prezinte 
la unitățile unde fuseseră mobilizați 
și „să îndemne muncitorii din fa
brici și ateliere să se prezinte de 
bună voie la unități".

Cînd, în primăvara anului 1939, 
după „lovitura de la Praga" se în
registra un anumit reflux al luptei 
antif .ciste, Partidul Comunist Ro
mân a organizat marea demonstra
ție de la 1 Mai din Cap-‘ală, în a 
cărei pregătire si desfășurare un .rol 
esențial l-a avut tovarășul Nicolae

Ceaușescu. Această demonstrație a 
fost cea mal de seamă manifestație 
antifascistă și antirăzboinică din Eu
ropa acelei vremi, exprimînd, în ace
lași timp, voința fermă a comuniști
lor români de a apăra independența 
patriei lor.

Dezlănțuirea telul de-aî doilea 
război mondial și succesele inițiale 
ale Germaniei hitleriste au pus 
România intr-o situație primejdioasă. 
Absența oricărei împotriviri serioase 
pe continent, după căderea Fran
ței (iunie 1ÎJ40), a dus la o totală 
izolare a României, care a fost silită 
să accepte dictatul imperialist de la 
Viena (august 1940) ce smulgea din 
trupul țării nordul Transilvaniei, tre- 
cîndu-1 Ungariei horthyste.

Falimentul regimului de dictatură 
regală a declanșat o criză politică, 
folosită de Germania nazistă pentru 
a impune instaurarea în țara noastră 
a regimului de dictatură militaro- 
fascistă. Ceea ce trebuie subliniat cu 
vigoare este că prin forțele sale 
proprii. Garda de fier nu ar fi pu
tut niciodată să preia puterea, întru- 
cît ea nu a beneficiat de un larg 
sprijin popular. Numai în condițiile 
create de atotputernicia Reichului, ca 
urmare a victoriilor sale militare 
și a succeselor diplomatice, a fast 
posibil accesul la putere în România 
a unor forțe, respinse de imensa 
majoritate a poporului român și în
fierate ca instrumente ale unor in
terese străine de aspirațiile adevă
rate ale țării. Proiectată fără voia 
ei în orbita Reichului nazist. Româ
nia s-a aflat in situația de a parti
cipa la războiul antisovietic și apoi 
și împotriva celorlalte state ale coa
liției antihitleriste. Amestecul tot 
mai brutal al Germaniei în treburile 
interne ale țării ca și eșecurile pe 
care Wehrmachtul le-a cunoscut în 
curînd pe frontul germano-sovie- 
tic, principalul teatru de război al 
celei de-a doua conflagrații mon
diale, au creat României o situație

tot mai dificilă, care a sfîrșit prin 
a deveni critică.

Partidul Comunist Român are me
ritul istoric de a fi analizat cu rea
lism, originalitate și curaj condiți
ile specifice ale țării noastre și de a 
fi formulat un program capabil să 
salveze România din catastrofa care 
o amenința, prin unirea tuturor for
țelor politice interesate în restaura
rea independentei naționale, aboli
rea dictaturii antonesciene și întoar
cerea armelor împotriva Germaniei 
hitleriste. Analiza întreprinsă de 
Partidul Comunist Român a ținut, 
desigur, seama de împrejurările in
ternaționale — de lupta Uniunii So
vietice, S.U.A., Marii Britanii și a 
celorlalte state din coaliția antihitle- 
ristă. de activitatea tot riiai intensă 
a mișcărilor de rezistență din țările 
ocupate de Wehrmacht, dar a consi
derat că ieșirea României din orbita 
Reichului nazist trebuie să fie re
zultatul efortului propriu al națiunii 
române.

Pornind de la acest principiu 
fundamental, P.C.R. a elaborat un șir 
de documente — Circulara din 8 iu
lie 1941, ' Platforma-program intitu
lată „Lupta poporulpi român pentru 
libertate și independență națională". 
Rezoluția din ianuarie 1942. Hotărî- 
rea privind sarcinile partidului în 
condițiile create prin dizolvarea In
ternaționalei Comuniste (1943) etc. — 
întemeiate toate pe ideea că numai 
prin cooperarea tuturor partidelor, 
organizațiilor și personalităților po
litice, patriotice și antifasciste, în 
cadrul unui Front Național Anti
hitlerist, se poate ajunge Ia pregă
tirea practică a acțiunii de răstur
nare a dictaturii antonesciene și de 
alăturare a României la coaliția 
antihitleristă. La temelia acestei 
largi coaliții trebuia să se găsească 
Frontul Unic Muncitoresc, expresia 
organizatorică a unității de acțiune 
a clasei noastre muncitoare.

Ca urmare a demersurilor perma

nente ale comuniștilor, a tratative
lor 'purtate cu celelalte partide și 
organizații politice s-au creat suc
cesiv Frontul Patriotic Antihitlerist 
(1943), Frontul Unic Muncitoresc 
(aprilie 1944) și Blocul Național-De- 
mocratic (iunie 1944), acesta din urmă 
reunind P.C.R., P.S.D., P.N.Ț. și 
P.N.L. și constituind astfel cea mai 
amplă coaliție de forțe din istoria 
poporului român. Realizarea. din 
inițiativa și sub conducerea comu
niștilor, a acestui front national an
tihitlerist a fost posibilă pentru că 
el a exprimat dorința unanimă a 
poporului nostru de a se elibera 
prin propriile sale forțe din cătușele 
dictaturii și ale ocupației hitleriste.

23 August 1944 a însemnat un act 
de salvare națională și, în același 
timp, de demnitate națională. El a 
arătat că poporul român era apt să-și 
redobîndească libertatea și neatârna
rea prin propria sa luptă, continuînd 
astfel o tradiție milenară. încununa
re a luptei pentru independentă na
țională și progres social. 23 August 
1944 deschidea totodată o eră nouă 
în istoria poporului român, inaugu- 
rînd un proces revoluționar care a 
adus societatea românească în faza 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

în noile condiții istorice, marile 
însușiri ale poporului român, de 
vrednicie și eroism, și-au găsit va
lorificarea majoră în edificarea 
României socialiste. Congresul al 
IX-lea a deschis ceea ce întreg 
poporul numeș.te „Epoca Ceaușescu". 
perioada cea mai fertilă în înfăp
tuiri din întreg trecutul nostru isto
ric. în pragul celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antîimperialistă. ooporul român, pri
vind drumul parcurs în ultimele pa
tru decenii, are mîndria de a con
stata că a valorificat plenar toate 
posibilitățile oferite de memorabilul 
act de la 23 August 1944.
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DROBETA-TURNU SEVERIN este una din vechile așezări urbane 
ale țării care, in acești 10 dc ani ai libertății noastre, si-a sporit con
siderabil forța economică, imbogățindu-și istoria in evul socialist cu 
mărețe realizări. îndeosebi in epoca de impetuoase prefaceri revoluțio
nare inaugurată de Congresul al IX-!eă ai partidului municipiul de Ia 
Dunăre s-a 'ezvoltat puternic și multilateral, ctitorit în noul său destin 
prin gîndul i fapta tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului. Aici, in afară de gigantul hidroenergetic „Porțile de 
Fier I", s-a reconstruit din temelii șantierul naval, iar atelierul de

reparat vagoane s-a transformat într-o puternică întreprindere de fa
bricat vagoane, s-au ridicat combinatele' de prelucrare a lemnului și 
cel de celuloză si hirtie. unități ale industriei ușoare si alte obiective 
economice. Iar ritmul construcțiilor continuă intens, Drobeta-Turnu 
Severin urmind, să finalizeze in cincinalul actual noi și importante 

t obiective de investiții.
In fotografie — platforma industrială a orașului Drobeta-Turnu Se

verin.
Foto : S. CRISTIAN

(Urmare din pag. I)
— Meleagul nostru boto- 

șănean s-a ridicat la viată 
nouă, odată cu țara, acum 
40 de ani. Dar fără putin
ță de tăgadă, noi ne-am 
săltat cu adevărat abia 
după 1968. în acel an al 
noii împărțiri administra- 
tiv-teritoriale a tării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
vizitat orașul si iudetul 
nostru, s-a consfătuit cu 
noi. a luat de îndată mă
suri, care, iată, s-au împli
nit si se împlinesc mereu.. 
Ce-am avut noi pină 
atunci ? Naționalizarea ne 
găsise doar cu un atelier 
mecanic, două mori, comer
ciale și o fabrică de ulei, 
în care lucrau cu totul o 
sută de muncitori. La a- 
ceastă zestre săracă s-a a- 
dăugat în 1949 întreprinde
rea textilă „Moldova", în 
care la început lucrau o mie 
de oameni. Uzina de repara
ții și apoi cîteva unități de 
industrie locală. De asta zic 
eu că adevărata ctitorie a 
noului Botoșani s-a făcut 
în „Epoca Ceausescu". în 
anii aceștia în care s-a 
dezvoltat o industrie mo
dernă în oraș si în iudet 
și s-au înființat peste 
55 000 noi locuri de muncă, 
cele mai multe în industrie, 
formîndu-se un viguros 
detașament muncitoresc.

— Nu rhai pleacă boto- 
șănenii.

— Dimpotrivă, se întorc 
la locurile lor.

Turnătoria constituie 
miezul de foc al în
treprinderii de utilaje 

și piese de schimb, puter
nică unitate a industriei 
constructoare de mașini. 
Aici, din metalul incandes
cent al cuptoarelor încinse, 
prind cea dinții formă vii
toarele piese, viitoarele 
mașini.

— In secția noastră de 
prelucrări Ia cald e o trea
bă mult mai complicată 
decît la altele asemănătoa
re din tară. Și asta dato
rită faptului că produ
cem în întreprindere peste 
o sută de sortimente de 
utilaje cu 6 000—7 000 re
pere. ne spune Vasile Am- 
bros. șeful secției. Fie
care piesă, fiecare utilai 
ridică o nouă problemă

tehnică, fiecare cere multă 
pricepere, multă meserie. 
Avem de făcut numeroase 
unicate, unele chiar unica
te pe tară. Din acest punct 
de vedere, la Hunedoara 
era mai simplu.

— La Hunedoara 1
— Da. acolo am învățat 

meseria de otelâr. Știți, eu 
sînt de loc de aici, din sa
tul Dumeni. Eram zece 
copii la părinți si tata a 
murit cînd aveam zece ani. 
Voiam să învăț meserie, 
dar prin artii '50 tiu prea 
erau scoli de meserii la 
Botoșani. într-o bună zi 
am plecat la Hunedoara, 
după un frate de-al meu 
mai mare care era lăcătuș

spus : „Aici sînt obiectele 
cele mai frumoase, cu sticla 
de cea mai bună calitate". 
M-am apropiat si am văzut 
înscrisă cu litere mici in
scripția „Dor" — denumirea 
codificată pentru export a 
orașului Dorohoi. Atunci 
le-am zis cu mîndrie : 
„Păi. sticla asta despre 
care ziceți că-i cea mai 
frumoasă si cea mai bună, 
eu am făcut-o si eu am 
modelat-o".

— O întâmplare extraor
dinară...

— Nu mi se nare chiar 
așa. ba as spune că-i fi
rească. Prin părțile acestea 
ale Moldovei a existat 
cîndva o faimoasă tradiție

grija pentru dezvoltarea 
tuturor ținuturilor tării, 
hotărîrea în acțiune ale 
secretarului general al 
partidului au făcut să se 
reinnoade. pe alte planuri, 
firele unei vechi tradi
ții. să se reaprindă — 
acum cu mult mai puter- 
hice — flăcările care dau 
nisipurilor strălucire de 
cristal.

Imediat am hotărît să 
vin la Dorohoi. Simțeam 
că aici pot să mă realizez 
pe deplin, mi se făcuse un 
strașnic dor de locurile na
tale. Soția mea. Minadoria. 
e din Turda, e maistru 
Sticlar si a venit împreună 
cu mine aici, așa cum au

Ctitorii noi în „Tara de Sus“
acolo. Am lucrat la otelăria 
Siemens Martin II. am ur
mat liceul Ia seral si apoi 
Institutul de subingineri. 
Am fost promovat sef de 
secție la otelăria electrică. 
Frumoasă promovare, dar 
pe mine mă trăgea inima 
către locurile natale. M-am 
reîntors în 1976. Au urmat 
ani de muncă si de împli
niri. Acum doi ani. secreta
rul general al partidului 
ne-a vizitat din nou între
prinderea : cînd a venit în 
secția noastră a dat mîna 
și cu mine. Am pus în acea 
str'ingere de mînă toată 
dragostea și recunoștința 
mea.

Maistrul sticlar Sava 
Băetu de la între
prinderea de sticlărie 

șl porțelan din Dorohoi se 
pregătea să plece la aero
portul Salcea pentru a în
tâmpina o delegație econo
mică din Statele Unite ale 
Americii.

— Luna trecută am fost 
eu Ia New York pentru tra
tative. iar acum încheiem 
aici, la noi. contractele de 
export. Cind am fost eu 
acolo, gazdele mi-au arătat 
o expoziție de sticlărie. 
Erau adunate obiecte din 
lumea întreagă, frumuseți 
care mai de care ce-ti luau 
ochii. La un moment dat. 
oprindu-se în fata unei vi
trine. amfitrionul mi-a

a meșterilor sticlari, renu
mit! în tară si în lume. Cu 
timpul, lipsa de interes a 
bogătașilor a făcut ca 
focurile cuptoarelor să se 
stingă rînd pe rînd. ca fa
bricile să se închidă una 
după alta. Renumitii meș
teri au plecat în alte locuri 
ale tării, dind renume altor 
sticlării. Aici, oamenii ră
măseseră cu ce povesteau 
bătrînii și cu dorul de me
seria de sticlar. Acest dor 
m-a cuprins si pe mine, 
„băet" din comuna ce poar
tă ijumele marelui nostru 
George Enescu. M-a cu
prins si pentru că trimitea 
mereu scrisori de la Turda 
un unchi de-al meu care 
plecase acolo, la sticlărie. 
Si...

— ...Si ati plecat.
. — Da. la Turda am făcut 
școala profesională, apoi 
școala de maiștri, m-am 
căsătorit. Au trecut anii si 
iată că în '68 tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vizitea
ză pentru prima oară Do- 
rohoiul si află despre tra
diția meșterilor sticlari de 
prin aceste locuri . si des
pre existenta imenselor 
rezerve de nisipuri cuar- 
toase de la Miorcani si Hu- 
desti. cele mai bune din 
tară. Asa cum face întot
deauna. s-a sfătuit cu oa
menii si hotărîrea a fost 
luată. Spiritul de inițiativă,

făcut-o și maiștrii Elena si 
Vasile Nenișcă. Lina si Ion 
Muratu sl alții, cu totii 32 
de sticlari care ne-am re
întors aici, la Dorohoi. De
sigur. imensa majoritate a 
celor 3 500 de lucrători ai 
fabricii n-au urmat același 
drum, ca noi. Aproape toți 
sînt foarte tineri, n-au 
plecat nicăieri si s-au înăl
țat in viată odată cu fabri
ca. ce e în continuă dez
voltare. Ei au învățat aici 
meseria aceasta extrem de 
pretențioasă, care cere să 
fii și chimist, și mecanic, 
și artist — că fără talent 
nu se poate la sticlă, la 
porțelan si la ceramică.

— Ceramică 1
— De cîteva zile a în

ceput să producă o mare 
Si modernă secție de cera
mică. Mereu se petrece ceva 
nou la noi în întreprindere. 
Și n-o spun asta numai în 
calitate de secretar al Co
mitetului de partid si de 
președinte al consiliului 
oamenilor muncii. O spun 
pur si simplu ca unul care 
lucrez de 25 de ani în sti
clărie : . în fiecare zi se 
ivește cîte o problemă 
nouă în producție, apare 
cîte ceva de rezolvat. In 
fiecare zi trebuie să înveți, 
să te pregătești. Altfel nu 
se poate. Noul devine o 
patimă fără de care nu pu
tem fî eficienți, competi
tivi,

vremea
Institutul meteorologic comunică 

timpul probabil pentru zilele de 11, 12 
și 13 iulie. în țară : Vremea se va în
călzi. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai pronunțate în estul țării, unde, pe 
alocuri, vă ploua. în Celelalte regiuni

vor cădea ploi izolate. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar cele maxime între 20 și 30 
de grade, local mai ridicate. Dimineața, 
pe ^locuri, se va produce ceață slabă. 
In București : Vremea se va încălzi. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vîntul va sufla slab. 
Temperaturile minime vor oscila între 
12 și 15 grade, iar cele maxime între 
26 și 29 de grade.
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Peste o jumătate de 
oră reintrăm in Boto
șani. Galea Națională 

trece prin mijlocul plat
formei industriale. Orașul 
despre care se spunea 
cindva că ..dă înapoi, se 
chircește", ne întâmpină cu 
puternicele și modernele 
sale întreprinderi, multe 
din ramurile de vîrf. pur
tătoare ale progresului teh
nic. Numai în ultimele 
două cincinale s-au înves
tit în oraș Si județ peste 20 
de miliarde lei. în prezent, 
industria județului Boto
șani realizează întreaga 
producție a anului 1948 in 
2 zile, iar cea a anului 1965 
in 36 de zile.

In dreapta Căii Naționa
le s-a înălțat si se află 
încă în construcție frumo
sul cartier al Primăverii, 
care — cu Cele 9 000 apar
tamente ale sale — cuprin
de o populație de peste 
35 000 de oameni, adică mai 
mult decît avea în 1965 în
tregul oraș. Blocuri lumi
noase. spatii verzi, parcuri.’

în 1938 se consemna : 
„Și aspectul orașului ^rată 
decădere. Faptul că aproa
pe nu se mai clădește ara
tă cum Botosaniul evolu
ează cu pași repezi spre o 
existentă rurală". Anii so
cialismului contrazic cu vi
goare această previziune. 
Botosaniul este un oraș tot 
mai frumos, in care se zi
dește temeinic, cu hărnicie, 
în care se construiește 
mult : peste 25 000 de apar
tamente. importante edi
ficii social-culturale. scoli. 
Orașul — care cîndva se 
depopula an de an — cu
prinde acum peste 110 000 
de locuitori. Iar tinerii — 
floarea acestui ținut care a 
dat tării atîtia oameni da 
seamă — nu trebuie să mai 
plece in alte locuri pentru 
a deprinde meserii: în ju
deț invată peste 100 000 de 
elevi, cei mai multi în li
cee agroindustriale.

Au dreptate toti cei care 
— întâlniți pe aceste fru
moase meleaguri ale „Tării 
de Sus" — ne-au afirmat 
într-o formă sau alta, ace
lași unic și mare adevăr : 
întemeierea și dezvoltarea 
industriei la Botoșani au 
statornicit oamenii la locu
rile și la rosturile lor. au 
schimbat și au înfrumuse-

In raidul întreprins cu un echipaj 
de la Direcția circulație din Inspec
toratul General al Miliției pe tra
seele sezonului estival spre si din- 
pre Valea Prahovei și litoral, am în
tâlnit— așa cum arătam in ziarul nos
tru din 8 iulie—o multitudine de 
cazuri și situații atât în ce privește 
aplicarea de către Majoritatea au- 
tomobiliștilof a normelor conduitei 
preventive, cît și unele abateri și 
nesocotiri ale regulilor de circulație. 
Alături de excesul de viteză, depă
șirea neregulamentară și oboseala 
la volan, asupra cărora ăm stăruit 
în relatarea trecufă. continuăm acum 
prezentarea altor cauze frecvent 
generatoare de accidente, unele cu 
consecințe dintre cele mai grave.

Neacordarea dc prioritate. Un caz 
din multe altele. întâlnit în cursul 
raidului : in tâmp ce ne aflam lingă 
o mare intersecție din Brăila, auto
turismul 1—CL—2 482 nu numai că 
nu a acordat prioritate celorlalte 
autovehicule, dar era gata-gata să 
provoace si o coliziune, după care a 
dispărut ca un bolid. A pornit în 
urmărirea lui co
lonelul Anatolie 
Haminschi. în- 
cercînd să sca
pe de urmărire, 
făptașul a virat 
după un colt si 
a reapărut din 
sens invers, vrînd_ __ ___ ___
credem că nici usturoi nu mincase, 
nici prin intersecția cu pricina nu 
trecuse. „în condițiile unui trafic tot 
mai intens — ne spune tovarășul 
colonel Gheorghe Ene. pe care l-am 
însoțit în timpul raidului — respecta
rea regulilor de prioritate constituie 
nu numai o obligație legală, ci și 
una vitală pentru partenerii de tra
fic. De asemenea, este de datoria tu
turor automobiliștilor să faciliteze 
deplasarea mașinilor și utilajelor 
agricole angajate în sfrîngerea la 
timp și fără pierderi a rodniciei pă- 
mîntului".

Alcoolul la volan este interzis cu 
desăvîrșire, datorită marelui pericol 
pe care-1 reprezintă pentru siguranța 
circulației. După ce ne-am bucurat 
de rezultatele unui test făcut asu
pra a 89 de SdTfert. dă ÎSăte catego
riile, aleși la întâmplare, fără ca 
vreunul să fi consumat băuturi alco
olice. iată-1 pe piteșteanul Constantin 
Lupoiu (3—AG—1 644) care nici n-a 
oprit la semnalul agentului de circu
lație de lîngă Eforie Nord. După aceea 
a abandonat mașina și a rupt-o la fugă 
pe cilhp. Ajuns din urmă, fnirosea 
de la o poștă a... butoi. Tot sub in
fluenta alcoolului au fost, depistați 
conducînd pe litoral Vasile Dlnescu 
din Mangalia (3—CT—7 067) și bucu- 
reșleaniii Viorel Mitan (13—B—6 854). 
ca și C. Marin (2—PH—4 004) și 
A. Popescu (1—PH—4 477). surprinși 
lâ miez de noapte pe raza orașului 
Cimpina.

Starea tehnică. Din 114 autoturisme 
verificate prin sondaj. 98 se aflau în 
bună stare de funcționare, la 4 nu 
tse efectuase revizia tehnică anuală 
în luna în care fuseseră înmatricu
late îh circulație, potrivit legii. 3 
prezentau defecțiuni la sistemele de 
direcție, frînare și semnalizare, iar 
9 aveau pneurile uzate. Din cauză 
unul astfel de pneu uzat, care a 
făcut explozie la un autoturism din 
Prahova, cu o zi înaintea raidului 
nostru, un om si-a pierdut viata.

Supraîncărcarea mașinilor. De pri
sos să mai spunem că portbagajele 
prea burdușite, dar rhai ales urcarea 
pe mașină a tot felul de obiecte.

unele foarte voluminoase, constituie 
un pericol pentru siguranța circula
ției, prin faptul că afectează stabi
litatea si ținuta in mers a mași
nii. Am întîlnit, în timpul rai
dului. patru mașini răsturnate din 
această cauză. Ce credeți că îsi „co- 
coață" unii pe mașină ? Am . notat, 
la întâmplare : saci, butoaie, lăzi 
cu legume și... iepuri de casă, 
baloturi imense, colaci de sir- 
mă, placaje mai late decît ca
roseria. cotete cu păsări, frigi
dere. fotolii, mese, canapele, stupi 
de albine și chiar bărci pentru pes-

• cuit, încă o dată mai lungi decît.» 
lungimea mașinilor respective.

Centura de siguranță. Citi automo- 
biliști respectă această recomandare 
legală? Din 200 care au trecut podul 
de la Giurgeni, peste Dunăre. 125 
purtau — atât ei. cît și cei de pe 
bancheta din față — centurile de 
siguranță (circa 62 la sută), 46 (23 
la sută, nu purtau centurile), iar 29 
(circa 15 la sută) nici nu le aveau 
montate pe mașină. „Statisticile — 
ne spune interlocutorul nostru — 

___________ atestă faptul că, 
anual, cel puțin 
200 de oameni 
implicați în acci
dente ar fi rămas 
îh viată . dacă 
purtau Centurile 
dă siguranță".

Politețe și întrajutorare. Desigur, 
nu toti șoferii sint si bun! mecanică 
auto, după cum sînt și unii care nu 
se pricep să depisteze sau să Înlă
ture nici măcar o defecțiune ele
mentară. Rămas în pană pe marginea 
drumului, faci semn celor care trees 
pe lîhgă tine să te ajute. Unii au... 
noroc, alții așteaptă. Cît timp ? Ans 
dezumflat o roată si am simulat că 
n-aveam pompă, solicitând ajutori 
Nici n-apucăm bine să demarăm 
testul, că a și oprit prima mașină, 
îi mulțumim omului de omenie de la 
volan și încercăm șl Cti alții. Zece, 
douăzeci, treizeci... A oprit abia al 
48-lea, Vasile Teodorescu din Bucu
rești, un începător în ale volanului, 
dar cu atât mai frupios gestul său. din 
care ar trebui să învețe și cei caro 
n-au oprit și care, la întrebarea noas
tră „De ce Is'. au răspuns aproape 
invariabil : „Mă grăbeam"... în 
schimb, la întrebarea : „Dacă erați 
dumneavoastră în locul celui rămas 
în pană ?“, n-au mai zis nimic. (

Am întîlnit, în timpul raidului» 
autovehicule staționate neregulamen
tar pe partea carosabilă a drumului, 
copii mici pe bancheta din fată, șo
feri profesioniști în curse clandes
tine. „zmei" ai volanului conducînd 
cu o singură mînă și cu cealaltă în 
afara portierei, expunîndu-se unui 
real pericol, automobiliști în costum 
de plajă și cu papuci în picioare sau 
chiar desculți, copii nesupravegheati 
apărînd brusc îh fața mașinilor, fo
losirea incorectă a luminilor ne timp 
de noapte și altele, care se constituie 
în tot atâtea claxoane de atenție Ia 
adresa celor care nesocotesc cele mai 
elementare reguli de circulație si 
care pot duce la accidente dintre cele 
mai grave. Accidente al căror număr 
a continuat să scadă !n Ultimii ani 
și care ar putea să nu mal fie deloc, 
dacă toti participants la trafic n-ar 
face altceva decît să respecte cu 
strictele toate regulile de circulație, 
respectîndu-se pe ei înșiși. Printr-un 
plus de ațentie și prudentă. O condi
ție indispensabilă unei circulații 
cursive, sigure, civilizate.

Raid-anchetâ pe traseele 
sezonului estival

I

să ne facă să

Petre POPA

cinema
• Buletin de București : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Probă de microfon : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Primăvară pentru o oră — 9; 10,45;
12.30, Brigada diverse in alertă — 
14,30; 16,45; 19: DOINA (16 33 38).
• Ca-n filme : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Șapte băieți și o ștrengărită : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16: 
18; 20.
• Haiducii lui Șaptecal : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 13; 15; 17; 19.
• Aventuri la Marea Neagră : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 16,30; 19,30.
• Runda 6 : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Nea Marin miliardar: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Scopul și mijloacele : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Secretul lui Bachus : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 10,30.
• întoarcerea Vlașinilor : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Eu, tu șl Ovidiu : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Aceeași dragoste : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Locotenent Cristina : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20, PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.
• Cineva ca tine : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Omenirea Împotriva războiului. 
Front in spatele frontului : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19.
® A opta minune a lumii — 9; 11,11;
13.30, Gară pentru doi -- 18; 19 : DA
CIA (50 35 94).
• Legenda 4 UNION (1S 49 04) - 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.

• Lovitură fulgerătoare : LIRA 
(317171) -*• 15,30; 17,30; 19,30, ia gră
dină — 21, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 10,30.
• Damcn tango : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19,30.
• Legenda statuetelor Chang : PRO
GRESUL (23 04 10) — 16; 18; 20.
• Marfă furată : SCALA (11 03 72) — 
0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cobra s6 întoarce : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Madame Sans-Gene : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20.
• Omul și fiara : BUCUREȘTI 
(15 6154) — 9; 12,15; 16; 19,15, MELO
DIA (11 13 49) — 9; 12: 16: 19.
• Yankeii : FEROVIAR (50 51 40) —
9; 12,15; 16; 19,15, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 12; 16; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 12; 16; 19.
• Legenda călărețului singuratic : 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20, ARTA (213186) — 9: 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, la grădină
— 20,45.

teatre
@ Filârmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio a Ateneului) : 
„Treptele afirmării artistice". Mirana 
Țuțuianu — vioară — 18.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 19,30; (la rotonda scriitori
lor din Clșmigiu) : August eliberator 
— spectacol de sunet și lumină — 21. 
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Vacanță 
cu cîntec — 19,30; (grădina Cărăbuș): 
Minispectacol divertisment șl film — 
20,30.
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NOI ACȚIUNI IN SPRIJINUL
PĂCII SI DEZARMĂRII

SUEDIA : Intîlnire a organizațiilor antirăzboinice 
din tarile scandinave

MANIFESTĂRI DEDICATE 
ANIVERSĂRII ZILEI DE 23 AUGUST

ORIENTUL MIJLOCIU

COPENHAGA 9 (Agerpres). - 
Primul grup de militanți pentru pace 
danezi a sosit în orașul suedez Ves- 
teros, unde, săptămîna aceasta, se 
va desfășura „întîlnirea păcii", la 
care participă reprezentanți ai or
ganizațiilor antirăzboinice din țările 
scandinave.

înaintea plecării acestui grup, in 
piața primăriei din capitala dane
ză a avut loc un miting în cadrul 
căruia primarul Copenhagăi și pre-

„Sindicotele 
au rostit a- 

necesitatea

ședințele organizației 
daneze pentru pace" 
locuțiuni, evidențiind 
intensificării luptei partizanilor pă
cii din Danemarca împotriva am
plasării de noi rachete nucleare cu 
rază medie în Europa și pentru re- 

, tragerea celor deja instalate, pro- 
nunțîndu-se pentru înghețarea ar
senalelor militare și în favoarea 
creării unei zone denuclearizate în 
nordul Europei.

(
AUSTRIA : Femeile în lupta pentru salvgardarea păcii

VIENA 9 (Agerpres). — în pro
vinciile Austria Superioară și Ca
rinthia au avut Ioc reuniuni în fa
voarea dezarmării și păcii, inițiate 
de organizațiile obștești antirăzboi
nice, sub genericul „Participarea 
femeilor la lupta pentru salvgar
darea păcii pe planeta noastră".

în rezoluțiile adoptate se adre-

LISABONA 9 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor dedicate mar
cării în Portugalia a celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare socială si națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
țara noastră, în municipiul Moura a 
fost deschisă o „Săptămînă a cultu
rii românești".

Manifestările includ o expoziție 
de carte, in cadrul căreia 
frunte figurează operele 
lui Nicolae Ceausescu, 
documentară de fotografii 
mente din lupta poporului 
pentru unitate și independență na
țională" si prezentarea unor filme 
documentare.

la loc de 
tovarășu- 
expoziția 

„Mo- 
romăn

BRASILIA 9 (Agerpres). — In ca
drul acțiunilor dedicate celei de-a 
■10-a aniversări a revoluției de eli-

berare socială- și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, la Școala 
superioară agricolă din municipiul 
Lavras, statul brazilian Minas Ge
rais, Ambasada țării noastre în 
Brazilia a organizat o „Săptămînă 
a culturii românești". S-au ținut 
expuneri în care s-a subliniat sem
nificația actului de la 23 August 
1944 în istoria țării noastre și s-au 
relevat aspecte ale dezvoltării eco
nomice și sociale a României, De 
asemenea, au fost organizate expo
ziții de 
gale ale

Postul 
transmis 
prezentate succesele obținute de 
poporul nostru in dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării și a fost 
difuzat un program de muzică ro
mânească.

- I
• Pași spre normalizarea si
tuației din Liban • Convor
biri iordaniano-palestiniene

Acces larg pe piața mondiala produselor 
din statele în curs de dezvoltare 1

fotografii și au avut loc 
filmului românesc.
de radio „Rio Grande" a 
o emisiune în care au fost

sează femeilor austriece apelul 
de a-și intensifica acțiunile în fa
voarea păcii, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru reducerea chel
tuielilor militare și alocarea fondu
rilor astfel eliberațe pentru rezol
varea unor probleme social-econo
mice cronice, în special pentru 
crearea de noi locuri de muncă.

CHILE

Apel la înfăptuirea unității tuturor forțelor democratice
JAPONIA: împotriva transformării arhipelagului nipon 

într-o bază nucleară
TOKIO 9 (Agerpres). — La To

kio s-a desfășurat un simpozion 
împotriva războiului la care au 
participat membri ai parlamentu
lui. oameni de știință si publiciști 
marcanti din Japonia. Vorbitorii 
s-au pronunțat împotriva transfor
mării arhipelagului nipon într-o 
bază racheto-nucleară. împotriva
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amplasării de rachete „Tomahawk" i 
pe teritoriul Japoniei, pentru în- ■’ 
cetarea cursei înarmărilor si eli
minarea pericolului nuclear. într-o 
rezoluție adoptată de participant! 
se subliniază necesitatea respectă
rii neabătute a celor trei principii 
nenucleare ale Japoniei — de a nu 
poseda, de a nu produce și de a nu 
importa arma nucleară.
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SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager
pres). — Blocul Socialist din Chile, 
din care fac parte mai multe orga
nizații de opoziție, a lansat un apel 
celorlalte forțe democratice din tară 
la unitate în lupta împotriva regimu
lui militar, pentru o viață politică 
parlamentară și un guvern 
Chile — transmite 
Latina.

într-o scrisoare adresată Comanda
mentului Național al Oamenilor 
Muncii, Mișcării Democratice Popu
lare și Alianței Democratice, Blocul 
Socialist se pronunță pentru depăși
rea atitudinilor sectare și trecerea 
la înfăptuirea unei largi unități a 
forțelor democratice, de opoziție din

civil în
agenția Prensa

Chile. „Să ne asumăm, împreună, 
sarcina de a lupta pentru democra
ție, pentru apărarea ei, a stabilității 
sociale și politice naționale" — se 
spune în apelul Blocului Socialist.

La rîndul ei. Mișcarea Social De
mocrată chiliană a propus constitui
rea unei ample alianțe a forțelor de 
opoziție din țară — „Multipartidaria 
Nacional" — care să cuprindă toate 
forțele politice — partide, mișcări și 
organizații sociale — care se opun 
politicii actualului regim militar.

BEIRUT 9 (Agerpres). — Primele 
avioane au început să aterizeze, luni, 
pe aeroportul international din 
Beirut. închis traficului timp de cinci 
luni, informează agențiile internațio
nale de presă, 
de asemenea, 
acces spre

Agenția 
Beirut a 
reuniunea 
nez, sub 
lui suprem 
Michel Aoun, care a examinat evo
luția procesului de aplicare a măsu
rilor de securitate și modalitățile 
extinderii acestora de la zona capita
lei spre regiunea muntoasă, unde si
tuația rămîne instabilă.

A.F.P. transmite, totodată, că pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
a dispus deschiderea unei anchete 
în legătură cu situația persoanelor 
date dispărute, în contextul situației 
confuze create de ciocnirile anteri
oare dintre diversele părți antrenate 
în conflictul libanez. Comisia respec
tivă este prezidată de Selim Al 
Hoss, ministrul educației în guvernul 
de uniune națională.

Au fost degajate, 
principalele căi 

rada portului.
M.E.N. transmite că 

avut loc, în aceeași 
Consiliului militar liba- 
președinția comandantu- 

al armatei libaneze.

de

la 
zi,

DAKAR 9 (Agerpres). — La Dakar 
s-au încheiat lucrările unui seminar 
organizat de Institutul african pen
tru dezvoltare economică și planifi
care, in colaborare cu Comisia eco
nomică a O.N.U. pentru Africa. Par- 
ticipanții — experți economici repre
zentînd țări africane, precum și din 
partea unor organizații internaționale 
— au examinat stadiul actual al 
relațiilor economice și comerciale 
dintre grupul statelor din Africa, 
Caraibi și zona Pacificului asociate 
la Piața comună — A.C.P. și cele din 
Comunitatea economică vest-euro- 
peană.

Subliniind că, pînă în prezent, pu
nerea în practică a prevederilor Con
venției de la Lome — ce 
tează relațiile dintre cele

reglemen- 
două gru-

puri de țări — a avantajat. în prin
cipal, pe membrii C.E.E., participants 
s-au pronunțat în favoarea semnă
rii unui nou acord cu Piața comună, 
acord care să țină însă seama de 
noile realități, de situația economică 
actuală și de necesitățile statelor în 
curs de dezvoltare din Africa, zdna 
Caraibilor și Pacificului. Ei au reco
mandat, de asemenea, creșterea ex
porturilor A.C.P. în țările C.E.E., 'în 
scopul creării unui echilibru comer
cial între cele două grupuri, adop- 
tarea'de noi formule tarifare, caretaă 
asigure accesul nestînjenit al produ
selor statelor în curs de dezvoltare 
pe piețele „celor zece" și, în general, 
sprijinirea eficientă a eforturilor 
statelor A.C.P. pentru realizarea pro
gresului lor social-economic.

r

MGENTIILE DE PRESA 
e scurt

dominație asupra țărilor sărace — 
declarat președintele Tanzaniei, 
Julius Nyerere, cu prilejul zilei 
țăranilor.

NEGOCIERILE — 
SINGURA MODALITATE 

DE REGLEMENTARE 
A SITUAȚIEI 

DIN SALVADOR

AMMAN — Regele Hussein al Ior
daniei a conferit, la Amman, cu Yas
ser Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, în cursul între
vederii, relevă agenția I.N.A., au 
fost discutate probleme privind re
lațiile iordaniano-palestiniene, pre
cum și aspecte ale actualei situații 
din teritoriile arabe ocupate.

După cum a declarat o oficialitate 
palestiniană, citată de agenția Asso
ciated Press, întrevederile au fost 
apreciate de ambele părți ca pozitive.

Convenția de la Lome 
acord 
rioadă 
C.E.E. 
A.C.P. 
gen a 
de-al doilea în 1979, 
expire în februarie 
Negocierile cu privire 
acordului Lome III au început încă 
din octombrie 1983, dar pînă în

este un 
pe o pe-economic valabil

de cinci ani, încheiat intre 
Si cele 64 de țări din grupul 
Primul document de 
fost semnat in

acest
1975, iar cel 
el urnind să 
anul viitor, 
la semnarea

prezent nu s-a ajuns la un consens 
asupra problemelor discutate, de
oarece revendicările țărilor A.C.P. 
de a se introduce prevederi care sâ 
fie in avantajul' ambelor părți nu 
au fost luate in considerare. Nego
cierile se află acum in impas, iar 
seminarul desfășurat la Dakar d 
avut ca scop concertarea poziției 
statelor africane, in perspectiva 
unei noi runde de tratative pentru,, 
reînnoirea acordului de la Lome!

tb **
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LUCRĂRILE REUNIUNII ANUALE A MINIȘTRILOR DE EXTERNE Al 
ȚARILOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI NAȚIUNILOR DIN ASIA DE SUD-EST 
(A.S.E.A.N.) s-au deschis luni la Jakarta. In cuvîntul inaugural - relatează 
agenția ANTARA — președintele Indoneziei, Suharto, a relevat importanța 
transformării regiunii Pacificului într-o zonă a păcii, libertății și neutrali
tății. Președintele țării gazdă a subliniat, totodată, necesitatea extinderii 
cooperării între țările din zonă, precum și cu state din alte arii geo
grafice. El a pus în evidență îndatorirea care revine țărilor industrializate 
de a acorda un sprijin mai activ eforturilor proprii ale statelor în curs 
de dezvoltare în procesul emancipării social-economice.

CONFERINȚA INTERNAȚIO
NALA DE LA BAGDAD. în capi
tala Irakului s-au deschis lucrările 
Conferinței internaționale privind 
gravele repercusiuni ale războiului 
iraniano-irakian asupra păcii și 
securității mondiale, anunță agen
ția I.N.A. Pe agenda dezbaterilor, 
Ia care participă peste 800 de dele
gați reprezentînd partide politice 
și organizații din numeroase țări 
arabe, precum și din alte state, fi
gurează probleme referitoare Ia 
aspectele politice, juridice, econo
mice și militare ale conflictului 
dintre cele două țări.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
S.U.A., consacrată sarcinilor comu
niștilor în perspectiva alegerilor 
prezidențiale din noiembrie, a avut 
loc la Washington. In raportul pre
zentat de secretarul general al 
partidului, Gus Hali, au fost pre
zentate. aspecte ale situației social- 
economice și politice . actuale ■; din 
S.U.A., evidențiindu-se, între altele, 
agravarea șomajului și consecințele 
negative ale acestui fenomen asu
pra nivelului de viață al populației.

părtinind diferitelor cercuri 
vieții publice.

ale

A

LUPTA PENTRU DEMOCRAȚIE 
ÎN COREEA DE SUD SE INTEN
SIFICA. punînd în evidentă am
ploarea opoziției populare fată de 
regimul de la Seul. Astfel, zilele 
trecute au luat ființă mai multe 
asociații — cum ar fi Mișcarea De
mocratică a Poporului — din care 
fac parte profesori, ziariști, juriști, 

ai clerului, oameni a-

CONFERINȚA BIENALA 
PARTIDULUI LABURIST (de 
vernămint) din Australia și-a des
chis luni lucrările la Canberra. Cei 
peste 90 de- delegați vor dezbate 

;.--..probleme cum sint -politica in do
meniul apărării și finanțelor, , ex
tracția și exportul de uraniu, utili
zarea resurselor naționale, restruc
turarea industriei etc. Conferința, 
inaugurată de președintele Partidu
lui laburist, Neville Wran, premier 
al statului New South Wales, este 
prima de la preluarea puterii in 
Australia de către această forma
țiune politică.

REUNIUNE A O.P.E.C. La în
cheierea reuniunii Comitetului pen
tru supravegherea piețelor al 
O.P.E.C., din care fac parte mi
niștrii petrolului din Emiratele 
Arabe Unite. Algeria, Venezuela și 
Indonezia, președintele comitetului. 
Mani Said Al-Otgiba. a declarat , gă 
acesta va recomanda ; cpnferinteU. 
ministeriale a organizației să rn.en- 
țină plafonul global de producție 
al O.P.E.C. și să nu modifice cotele 
de producție atribuite fiecărei țări 
membre. Conferința ministerială a 
O.P.E.C. începe azi, la Viena.

O declarație a președintelui 
Frontului Democratic Revoluționar
CIUDAD DE PANAMA 9 (Ager

pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Panama. Guillermo Ungo. 
președintele Frontului Democratic 
Revoluționar (F.D.R.) din Salvador, 
a relevat că organizația sa și Fron
tul Farabundo Marti pentru Elibe
rare Națională (F.M.L.N.) sînt dis
puse să poarte un dialog cu gu
vernul salvadorian. fără condiții 
prealabile. în vederea soluționării 
conflictului din tară — informează 
agenția Prensa Latina. El a subli
niat că F.D.R. și F.M.L.N. au pro
pus deja inițierea unui dialog cu 
autoritățile de la San Salvador, con- 
siderînd că acesta va deschide calea 
negocierilor dintre cele două părți, 
singura modalitate de a se regle
menta situația 
în concordanță 
salvadorian.

i

Pe de altă parte, la Amman s-au 
încheiat lucrările celei de-a 12-a se
siuni a înaltului Consiliu Palestinian 
pentru educație, cultură si știință — 
informează agenția M.E.N. Sesiunea 
a examinat probleme referitoare la 
situația instituțiilor de resort din te
ritoriile arabe ocupate. în încheierea 
lucrărilor" a luat cuvîntul Yasser A- 
rafat.

Șomajul - principala problemă care confruntă 
pe „cei zece“ din Piața comună

BRUXELLES 9 (Agerpres). — Un 
studiu publicat la Bruxelles de 
Uniunea confederațiilor industriilor 
din țările Pieței comune — pe baza 
datelor provenite din fiecare tară 
comunitară la sfîrșitul primului,se
mestru al anului în curs, subliniază 
gravitatea problemelor economice pe 
care le vor avea de înfruntat „cei 
zece" și în cursul anului viitor. între 
acestea, pe primele locuri sînt situa
te nivelul î 
dezechilibrul 
anul curent, 
cele zece țări

comparativ cu anul 1983, se apreciază 
în studiu.

internă si care este 
cu dorinja poporului

Agendă valutară
Luni, la reluarea tranzacțiilor pe 

piețele de schimb monetare, cursul 
dolarului a înregistrat o creștere în 
raport cu celelalte principale devize 
occidentale, informează agenția As
sociated Press. Astfel, la bursele din 
Ottawa, Zurich, Frankfurt pe Main, 
Haga, Paris, Tokio și Milano, dolarul 
a fost cotat la 1,32575 dolari cana
dieni, 2,4005 franci elvețieni. 2,8370 
mărci vest-germane, 3,2010 guldeni 
olandezi, 8,7210 franci francezi, 241,95 
yeni japonezi și 1 743,25 lire italiene. 
Dolarul a crescut, de asemenea, la 
bursa din Londra în raport cu lira 
sterlină, paritatea dintre cele două 
devize fiind de 1,31035 la 1.

înalt al șomajului si 
bugetelor publice. în 
șomajul va creste în 

i ale C.E.E. cu 10 la sută

Pe de altă parte. Comisia Pieței 
comune estimează, într-un studiu, că 
pentru a acoperi deficitul bugetar pe 
anul în curs al „celor zece" vor fi 
necesare 2,07 miliarde unităti de 
cont C.E.E. Comisia „celor zece"; a 
propus statelor membre să avanseze 
sumele necesare acoperirii deficitu
lui. spre a se renunța la proiectul 
anterior care prevede recurgerea 
la împrumuturi. Numai cheltuielile 
agricole suplimentare necesare anul 
acesta vor reprezenta 
U.C. C.E.E. din totalul

1,98 miliarde 
deficitului^

• e
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MĂREA BRITANIE : Săptămînă decisivă pentru 
conflictul de muncă din sectorul minier

... <</.■

„BOMBA ALIMENTARA" ar pu
tea fi mai distrugătoare decît cele 
mai sofisticate arme de pe Pămînt 
și ea ar putea fi utilizată de unele 
state mari pentru noi forme

FALIMENT. Compania aeriană 
americană „Air Florida", care de
servește o vastă rețea de linii In
terne. spre Caraibe și Europa oc
cidentală, a fost declarată falimen
tară. Un număr de 1 200 de lucră
tori ai companiei pierdut
locurile de muncă.reprezen tanti

fermă împotriva propagării violentei 
prin presă, filme, casete TV. cărți, 
într-o lume si asa zdruncinată de

LONDRA 9 (Agerpres). — Luni au 
continuat la Londra negocierile din
tre reprezentanții sindicatului mine
rilor (N.U.M.) și cei ai conducerii 
sectorului minier — Consiliul Na
tional al Cărbunelui (N.C.B.), In ve-* 
derea încheierii grevei minerilor, 
declanșată în urmă cu 17 săptămîni. 
Potrivit observatorilor politici, ur
mătoarele zile sînt considerate ca 
decisive pentru soluționarea acestui 
conflict de muncă.

După actualele negocieri, infor-

mează agenția France Presse. este 
posibil ca N.U.M. să-și convoace Co
mitetul Executiv, iar apoi congresul 
anual al delegatilor sindicali din 
toate regiunile tării, in cadrul cărora 
secretarul general al uniunii, Arthur 
Scargill, 
tativelor 
s-a mai 
început
protest tată de planurile N.C.B. de 
a închide anul viitor 20 mine și a- 
concedia astfel alti 20 000 de mineri.

DELHI 9 (Agerpres). — Producția 
de cereale a Indiei a crescut de la
51.2 milioane tone în 1951—1952 
150 milioane tone 
1983—1984, potrivit datelor oficiale 
publicate la Delhi. Din această can
titate recoltată, peste 99 milioane de 
tone revin orezului, la această cul
tură înregistrîndu-se o creștere de 3 
ori în intervalul amintit. Suprafața 
cultivată cu grîu, bunăoară, a cres
cut de la 9,7 milioane ha în 1952 la
22.3 milioane ha în sezonul agricol
precedent. Cifrele oficiale arată că, 
în pofida progreselor înregistrate, 
productivitatea medie la hectar se 
menține încă destul de scăzută, com
parativ chiar cu alte state asiatici). 
De aceea, eforturile principale atît 
ale agricultorilor, cit și ale cercetă
torilor sint orientate spre mărirea 
producției agricole. <

la
în sezonul

să prezinte rezultatele tra- 
din ultimul timp. După cum 
anuntat. greva minerilor a 
la 12 martie, în semn de

CAIRO 9 (Agerpres). — în Egipt 
se află în construcție noul port de la 
Damietta. înfăptuirea acestui obiec
tiv face parte din planul general de 
dezvoltare a tării, care are în vedere 
impulsionarea comerțului, extinderea 
rețelei de transporturi și înființarea 
de noi centre economice. Aflat in 
zona de vărsare a unuia dintre bra
țele Nilului, noul port va putea să 
preia pînă la 26 la sută din transpor-

tul maritim de mărfuri al tării, in 
principal de produse agroalimentar 
De aceea, in zona portului — o.
va folosi forța de muncă a peste 
70 000 de persoane — urmează să se 
construiască, în afara infrastructurii 
portuare, mai multe întreprinderi, 
silozuri de cereale si alte locuri de 
depozitare. De asemenea, se vor 
construi șosele și căi de acces, pre
cum și diguri de apărare.

BRASILIA 9 (Agerpres). — Pro
ducția zilnică de petrol a Braziliei; a 
atins un nivel record — 500 000 ba- 

' rili. Această realizare a fost posi
bilă datorită eforturilor făcute in ul
timul timp de a se reduce depen
denta de importurile de energie, care 
afectează în mare măsură balanța 
de plăti externe a tării. Cele mai 
mari cantități de petrol sînt extrase 
din zăcămintele submarine, situate 
în largul coastei braziliene din 
est.

în prezent, din zăcămintele 
prii Brazilia îsi asigură 52 la 
din necesarul de consum. Specialiștii 
de la „Petrobras" consideră, că prin 
descoperirea si darea în exploata1”! 
de noi zăcăminte Brazilia își va 
gura. începînd cu 1993. întregul con
sum din producția internă.

sud-

POPOARELE LUMII AU UN ROL HOTĂRÎTOR
«/

IN OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, ÎN APĂRAREA păcii!
Ancheta „Scînteii*1 în rîndul participanților 

la Reuniunea consultativă 
a organizațiilor neguvernamentale 

consacrată Anului Internațional al Păcii

neliniști si neîncredere, orice măsu
ră care are ca obiectiv pacea si în
țelegerea este binevenită.

Răspunderea sporită a oamenilor de știință

Consiliul
găzduit zilele trecute Iu-'Capitala țării noastre a 

crările Reuniunii consultative a organizațiilor negu
vernamentale privind Programul Anului Internațio
nal al Păcii, prevăzut a se desfășura, printr-o ho- 
tărîre a Adunării Generale a O.N.U., in 1986. România 
a salutat și a susținut activ ideea acestei acțiuni a 
Națiunilor Unite, menită să contribuie la intensificarea 
eforturilor cercurilor largi ale opiniei publice, ale în
tregii comunități internaționale pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru promovarea idealurilor nobile ale 
păcii.

Organizarea la București o acestei reuniuni evi
dențiază o dată mai mult aprecierea de care se bucură 
propunerile României, inițiativele și activitatea neobosită 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu pentru inlăturarea 
pericolului unui conflict nuclear pustiitor, pentru 
reluarea politicii de destindere și asigurarea păcii in 
întreaga lume.

Despre importanța acestei reuniuni în ansamblul 
eforturilor la scară mondială pentru dezarmare și pace 
au făcut declarații ziarului „Scînteia” o serie de re
prezentanți ai organizațiilor participante la reuniune.

Semnificativă recunoaștere a contribuției 
României la promovarea păcii

VIACESLAV USTINOV 
secretar general adjunct al Organizației

în prezent, mai mult decît orlcînd 
în trecut, asupra omenirii planează 
uriașe pericole : cursa înarmărilor a 
ajuns laxniveluri record ; se dezvol
tă sisteme de arme tot mai distruc
tive si mai sofisticate ; se fac pre
gătiri pentru militarizarea si nuclea- 
rizarea spațiului cosmic ; Europa, 
continentul de pe care au pornit cele 
două războaie mondiale, este mai 
aproape ca niciodată de o confrun
tare nucleară. în același timp, tre
buie avut in vedere că actualele 
conflicte din diferite regiuni ale lu
mii periclitează securitatea generală, 
ele pot într-o zi degenera într-un 
conflict global. Pornind de la rolul 
Organizației Națiunilor Unite în 
menținerea păcii și securității. Adu
narea Generală a O.N.U. s-a pro
nunțat pentru proclamarea anului 
1986 ca An Internațional al Păcii, 
pentru a determina. în cadrul O.N.U., 
prin contribuția statelor membre, a 
organizațiilor neguvernamentale, cău
tarea unor soluții care să oprească 
evoluția actuală spre un holocaust 
nuclear si să determine măsuri pen
tru salvgardarea păcii. în această 
perspectivă, Reuniunea consultativă 
a organizațiilor neguvernamentale 
desfășurată la București se înscrie 

/

Națiunilor Unite :
important în pregătirea sî 
corespunzătoare a Anului

ca un pas 
marcarea 
Internațional al Păcii. Larga parti
cipare si reprezentare, numeroasele 
propuneri provenind din partea unor 
organizații cu profundă audientă na
țională sau internațională, atmosfera 
deschisă, propice înțelegerii au con-

tribuit la reușita acestei manifestări 
găzduite de România.

Doresc să exprim cea mai caldă 
apreciere României pentru valorosul 
sprijin și încurajarea acordată în
făptuirii idealurilor Anului Interna
tional al Păcii. Dealtfel, desfășu
rarea acestei reuniuni la București 
se înscrie ca o recunoaștere a con
tribuției din cele mai importante ne 
care tara dumneavoastră o aduce, 
prin numeroase propuneri si initia
tive. la înfăptuirea nobilelor sarcini 
care revin Organizației Națiunilor 
Unite : pacea, securitatea si progre
sul omenirii.

Proclamarea Anului
al Păcii vine să probeze voința oa
menilor de pretutindeni de a trăi 
în pace pe planeta noastră. într-o 
lume în care proliferarea armelor 
nu cunoaște limite, fiind periclitată 
grav însăși existenta speciei .umane, 
oamenilor de știință, cercetătorilor 
le revine o mare răspundere. Ei pot 
informa lumea asupra consecințelor 
unui război, după cum pot avansa 
soluții pentru depășirea momentelor 
de grea cumpănă prin care trece 
omenirea în prezent. Aportul lor in 
această direcție prin acțiuni, propu
neri și idei poate ti. într-adevăr, 
remarcabil. Cu atît mai mult acest 
lucru este posibil In condițiile in
tensificării contactelor Intre diferite

Prof. ROBERT ASPESLAGH
Internațional
Internațional

pentru Științe Sociale :
organizații științifice naționale și 
internaționale.

Doresc să subliniez cu acest pri
lej bunele raporturi statornicite ; de 
organizația pe care o reprezint cu 
organizații similare din tara dum
neavoastră. Pe un plan mai larg, ca 
un om provenit dintr-o țară mică
— Olanda — aș vrea să relev mul
titudinea preocupărilor noastre co
mune pentru asigurarea păcii, 
independentei popoarelor și colabo
rării între state. Activitatea interna
țională a unor state
— precum Olanda 
pentru promovarea 
idealuri reprezintă

mici și mijlocii 
și România — 
acestor nobile 
un aport real

la făurirea unei lumi mal bune 
mai drepte.

Pentru o educație în spiritul prieteniei 
și înțelegerii

Si

Pacea și dezvoltarea într-o strînsă 
interdependență

PERERA
Confederația Mondială a

Este de la sine înțeles că pacea 
nu presupune numai absenta războ
iului. ci. in același timp, și absenta 
tensiunilor, a privațiunilor determi
nate de persistenta subdezvoltării. 
Dacă, spre exemplu, milioane de 
copii mor anual în lume înainte de 
a atinge 12 luni, dacă foametea și 
mizeria fac ravagii pe vaste zone 
ale Pămîntului, aceasta nu înseamnă 
că putem fi liniștiți și trăi in pace. 
Ne-am adunat la București din 
diferite colturi ale lumii, reprezen
tînd organizații cu concepții diferite, 
reprezentînd sectoare importante ale 
opiniei publice, pentru a discuta ce 
putem face pentru a contribui la 
înălțarea edificiului păcii. Nu putem 
spune că am făcut tot ceea ce depin
de de noi în această direcție. Propun 
spre reflecție următorul .exemplu : 
totalul bugetului de care beneficiază 
O.N.U. în punerea în aplicare a pro
gramelor sale pentru pace si dezvol
tare reprezintă cheltuielile militare

HORACE
Organizațiilor învățătorilor :

mondiale pe numai două zile. Nu 
putem uita nici o clipă, că între pace 
și dezvoltare este o relație directă; 
de care depinde viata noastră, a' 
tuturor. M-am bucurat că. abordînd 
diferite teme înscrise pe ordinea de 
zi a reuniunii, participantii. factori 
reprezentînd sectoare ale opiniei 
publice naționale sau internaționalei 
au discutat cu seriozitate necesita
tea unor acțiuni în care glasul po
poarelor să se facă si mai 
auzit.

Mă aflu pentru a treia 
România — și. ceea ce este 
cativ,
juite de participarea 
care au avut ca obiectiv asigurarea 
păcii. Sincere felicitări poporului 
român, conducerii statului român 
pentru progresele realizate, pentru, 
preocuparea statornică de a contri
bui la înfăptuirea dezarmării, la 
realizarea păcii.

puternic

oară în 
semnifi- 

toate vizitele au fost prile- 
la reuniuni

i’

Imperativul momentului actual: mobilizarea 
largă a opiniei publice

Comitetul
Doresc mai întîi să-mi 

bucuria de a mă afla în România, 
o tară bine cunoscută pretutindeni în 
lume pentru eforturile sale consec
vente consacrate asigurării păcii, eli
minării pericolului unui război nu
clear. întăririi colaborării și înțele
gerii internaționale. Fără îndoială. 
România si președintele Nicolae 
Ceausescu, prin politica externă de 
pace si independentă pe care o pro
movează. aduc o contribuție de sea
mă la crearea climatului pașnic, de 
conlucrare rodnică pe care-1 doresc 
toate popoarele lumii.

HETA TUOMINEN 
pentru pace din Finlanda :
exprim în ce privește reuniunea de la 

București, tin să subliniez rolul deo
sebit de important ce revine opiniei 
publice, organizațiilor neguverna
mentale în pregătirea corespunzătoa
re a Anului International al Păcii. 
Cu atît mai mult în prezent mobili
zarea largă a opiniei publice la miș
carea împotriva rachetelor nucleare, 
pentru slăbirea tensiunii si reluarea 
procesului de destindere capătă un 
rol hotărîtor. Consider că opinia pu
blică trebuie să fie mai activă în 
promovarea ideilor dezarmării și 
păcii. Am în vedere o atitudine mai

Dr. MAREK HAGMAJER
Federația Mondială a Asociațiilor pentru Națiunile Unite :

și colaborare, să dezvolte cooperarea 
între aceste organizații si O.N.U., în 
vederea împlinirii de către organiza
ția mondială a mandatului încredin
țat de 
pacea, 
greșul

Cred __ _____ __ _____
Iară se impune o educație 
mai largă în sensul bunei vecinătăți, 
al cunoașterii și apropierii intre po
poare. Contactele culturale, știin
țifice pot înlesni apropierea șl înțe
legerea, Pe durata reuniunii au fost 
avansate numeroase propuneri ce-și 
vor găsi, desigur, reflectarea în 
viitoarele programe consacrate Anu
lui International al Păcii. Atmosfera 
a fost prielnică acestui dialog, 
la reușita manifestării gazdele 
mâne și-au adus o contribuție 
marcabilă

actualele împrejurări interna-în __
tionale, proclamarea de către Adu
narea Generală a Națiunilor Unite 
a Anului International al Păcii în 
1986 este un fapt remarcabil, care 
exprimă într-un mod direct îngrijo
rarea statelor membre în fața peri
colului unei conflagrații pustiitoare, 
iată de ce organizațiile neguver
namentale — cu o arie atît de di
versă de preocupări, dar profund 
afectate de evoluția mondială — au 
un rol deosebit pentru ca Anul Păcii 
să fie. într-adevăr. un, an in care să 
se înregistreze pași în atenuarea 
neîncrederii și diminuarea pericolu
lui de război. Am avut la București 
prilejul unui larg și rodnic dialog, 
al unor schimburi utile de opinii, 
menite să sporească contribuția 
organizațiilor neguvernamentale la 
făurirea unui climat de înțelegere

popoare — de a asjgura 
securitatea, liniștea si pro- 
întregii umanități.
că dincolo de educația șco- 

socială

iar 
ro- 
re-

Preocupări și aspirații scumpe tinerei generații
JOSE CASTILLO

Uniunea Internațională a Studenților:
Fără îndoială, organizarea unui 

An Internațional al Păcii se bucură 
de sprijinul tinerei generații, al 
studenților de pretutindeni. Uniunea 
Internațională a Studenților va ac
ționa astfel ca evenimentul din 1986 
să fie pregătit pe măsura nobilei idei 
care-1 animă. în aceeași măsură sîn- 
tem angajați în numeroase acțiuni 
pentru pregătirea și marcarea Anu
lui Internațional al Tineretului — 
cele două manifestări cumulînd 
preocupări si aspirații atît de gene
roase.

Atît în timpul actualei întîlniri de 
la București, cît și cu prilejul reu
niunilor regionale de tineret pentru 
A.I.T., am remarcat poziția și pro
punerile României care au ca obiec
tiv împlinirea angajamentului so
lemn asumat de statele membre ale 
O.N.U. „de a feri generațiile pre
zente și viitoare de flagelul războ-

iului", de a asigura tuturor fiilor 
Terrei o viață prosperă, in pace si 
libertate. în opinia mea", organizați
ile de tineret și studenți — indife
rent de afilierea lor — ar trebui să 
participe mai activ în implicarea 
tinerilor în problemele care-i fră- 
mîntă. Iar pacea, dezarmarea, dez
voltarea sînt teme care-i privesc ne
mijlocit pe tineri. Noi credem că 
tînăra generație nu poate dispune 
de condiții mai bune de viată si 
muncă, nu se poate afirma în so
cietate atîta vreme cît pacea mon
dială este amenințată, cît uriașe 
sume sînt risipite in scopuri mili
tare. în timp ce largi categorii de : 
tineri din numeroase țări nu 
acces la educație, la un loc 
muncă.

Anchetă realizată 
Ioan TIMOFTE
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